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Met Smart Curling-systeem

2x meer haar in één keer

Verticale handgreep

Smart Curl-kapjes

 

BHB876/00 Creëer droomkrullen
2x meer haar in één keer*

Met de Philips StyleCare Prestige automatische krultang maak je moeiteloos de

mooiste droomkrullen dankzij het innovatieve Smart Curling-systeem. Creëer

droomkrullen met 2x meer haar in één keer*

Gebruiksvriendelijk

Smart Curling-systeem voor de ultieme style-ervaring

Langere staaf om 2x meer haar in één keer te stylen

Verticale handgreep voor eenvoudig gebruik

Intelligente feedback met piep als de krul klaar is, automatische stopfunctie

Hittebestendig stylen

Prachtig gestyled haar

Smart Curl-kapjes voor fantastische, langdurige en professionele krullen

27 instellingencombinaties voor verschillende looks

3 warmte- en 3 timerinstellingen voor verschillende haartypen

3 instelbare krulrichtingen

Betere haarverzorging

Natuurlijk open design voor moeiteloos perfecte krullen

Beschermende keramische buitenlaag met keratine

Curl Boost-technologie: geweldig resultaat bij een verzorgende temperatuur



Automatische krultang BHB876/00

Kenmerken

Smart Curling-systeem

Beleef de ultieme style-ervaring met ons Smart

Curling-systeem. Dit innovatieve systeem

bevat veel nieuwe functies. Met een

druk op de knop activeer je de twee

automatisch draaiende Smart Curl-kapjes en

maak je prachtige krullen die lang in model

blijven. Elke streng wordt op een professionele

manier gekruld en verzorgd. Dankzij de slimme

Curl Boost-technologie zorgt de automatische

krultang voor een langdurig resultaat op een

meer verzorgende temperatuur. Je kunt de

langere staaf eenvoudig vasthouden dankzij

de verticale handgreep, en het open ontwerp

volgt de natuurlijke richting van je haar, zodat

je het perfect kunt stijlen in een handomdraai.

Langere staaf voor 2x meer haar

Onze krultang heeft 113% meer kruloppervlak*,

waarmee je 2x meer haar in één keer kunt

stylen. Perfecte krullen maken kan nu

gemakkelijk en snel.

Verticale handgreep voor eenvoudig gebruik

Je gebruikt de automatische krultang in een

natuurlijke verticale stand met een ontspannen

grip. Zo creëer je moeiteloos perfect

consistente krullen overal op je hoofd. De

knoppen bevinden zich op het handvat, zodat

je deze intuïtief kunt vinden. Dankzij de

gebogen, vrouwelijk vorm van de krulkamer

kun je zelfs dicht bij je hoofdhuid comfortabel

krullen.

Smart Curl-kapjes

Onze automatische krultang zorgt elke keer

weer voor perfecte krullen die lang blijven

zitten. Dankzij onze innovatieve Smart Curl-

kapjes wordt haar perfect rond de staaf

gewikkeld zoals een kapper het zou doen. Elke

haarstreng wordt gelijkmatig gekruld op de

ingestelde temperatuur, waardoor het resultaat

keer op keer perfect is. Bovendien doe je dit

vakkundige werk, met slechts één druk op de

knop, automatisch!

27 verschillende stylingmogelijkheden

Geniet van verschillende looks met 27

instellingencombinaties (3 timerinstellingen x

3 temperatuurinstellingen x 3

krulrichtingeninstellingen). De verschillende

krul-, temperatuur- en tijdsinstellingen kunnen

in verschillende combinaties worden gebruikt

om steeds het gewenste resultaat te bereiken.

Natuurlijk open design

Met ons innovatieve open ontwerp en de twee

verticale krulkapjes maak je prachtige krullen

terwijl je tegelijkertijd je haar verzorgt. In de

ruime kamer wikkelen de draaiende krulkapjes

het haar rustig en soepel om de krulstaaf,

zonder stress. De krulkapjes zijn verticaal

gevormd en volgen de natuurlijke richting van

je haar, waardoor er minder kans is dat het

haar vast komt te zitten. Style zonder zorgen.

Keramische platen met keratine

Beschermende keramische coating met

keratine voor betere verzorging van je haar.

Curl Boost-technologie

De slimme Curl Boost-technologie zorgt voor

fantastische krullen die lang in model blijven

bij een verzorgende temperatuur. De

combinatie van de vorm, de Smart Curl-kapjes

en de keramische staaf zorgt ervoor dat de

warmte optimaal wordt gebruikt voor perfect

gestyled haar, keer op keer.
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Specificaties

Kenmerken

Automatisch draaien

Draairichtingen

Buitenlaag van verwarmde delen: keramische

platen met keratine

Autom. uit: na 60 min.

Meedraaiend snoer

Ophanghaakje

Accessoires

Staafreinigingsaccessoire

Haartype

Alle haartypen

Technische specificaties

Stylingtemperatuur: 170 °C - 190 °C - 210 °C

3 krulrichtingen: Rechtsom - afwisselend -

linksom

Timerinstellingen: 8 sec. - 10 sec. - 12 sec.

Opwarmtijd: 30 sec

Voltage: Universeel volt

Kabellengte: 2 m

Service

2 jaar wereldwijde garantie

* vergeleken met Philips HPS940
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