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Perfekte krøller uten anstrengelse
Tar mer hår i hver krølle enn tidligere*

Philips StyleCare Auto Curler er en automatisk krølltang som lager den perfekte

krølle hver gang. Den har en innovativ, smart krøllfunksjon som automatisk ruller

opp hver hårlokk på den oppvarmede kolben. Dette gjør at krøllene blir like

perfekte hver gang. Med Philips AutoCurler blir det enkelt å skape litt glamour i

hverdagen! Denne modellen kan krølle større hårlokker på én gang - dobbelt så

mye hår per gang* som den foregående modellen.

Lett å bruke

Smart krøllesystem

Kolben kan krølle dobbelt så mye hår

Smart design for enkel håndtering

Anti-flokesystem med automatisk stoppfunksjon

Varmesikker styling

Vakkert frisert hår

Holdbare krøller

27 stylingalternativer for mer variasjon

3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstillinger for forskjellige hårtyper

Tre justerbare krøllretninger

Pleie til håret

Åpent design slik at håret ikke kan sette seg fast

Keramisk keratin beskytter håret

Krølleboostteknologi: flott resultat med en varsom varmeinnstilling
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Høydepunkter

Smart krøllesystem

En automatisk krølltang passer for deg som vil

ha symmetriske og pene krøller med minst

mulig arbeid med krølltangen. Philips ProCare

AutoCurler trekker automatisk hårlokken inn i

varmekolben, krøller den perfekt og slipper den

ut igjen i henhold til den tiden og varmen du

har stilt inn. Jo flere sekunder du stiller inn, jo

fastere blir krøllene. Denne modellen er en

oppgradert versjon av Philips' tidligere

automatiske krølltang ProCare AutoCurler, og

kan effektivt forme krøller med enda lavere

temperaturinnstilling. Varmekolben der håret

blir krøllet er lengre, noe som gjør det mulig å

krølle større hårlokker på én gang.

Kolben kan krølle dobbelt så mye hår

StyleCare 113 % har større krøllflate*

sammenlignet med Philips' tidligere modell,

noe som gjør at du kan krølle større hårlokker

per gang samt krølle hele håret mye raskere.

Smart design for enkel håndtering

Vi har utformet StyleCare slik at den skal være

så enkel som mulig å holde og krølle håret

med, selv bak på hodet. Du kan holde

krølltangen vertikalt mot hodet, noe som gjør at

du kan ha et avslappet grep og at du alltid

kommer til knappene.

Holdbare krøller

Philips' automatiske krølltang skaper

perfekte,fantastiske krøller som holder lenge.

Håret rulles perfekt rundt varmekolben og

krøllene blir like jevne og fine som hos en

profesjonell stylist. Siden hver lokk blir krøllet

jevnt med en kontrollert temperatur, får man

perfekte krøller hver gang. Det eneste du

trenger å gjøre er å trykke på en knapp!

27 stylingalternativer for mer variasjon

Skap forskjellige stiler med 27

innstillingskombinasjoner (tre tidsinnstillinger

og tre temperaturinnstillinger samt tre

krøllretninginnstillinger). De ulike innstillingene

for krøller, temperatur og tidkan brukes i ulike

kombinasjoner for å fåden frisyren du vil ha

hver gang.

Åpent design slik at håret ikke kan sette seg

fast

Krøllkammeret har et åpent design som

minimerer risikoen for at håret setter seg fast.

Keramisk keratin beskytter håret

Philips' automatiske krølltang har et belegg av

keramisk keratin, et material som gir bedre

beskyttelse for håret når det blir stylet.

Fastere krøller ved lavere temperatur

Den nye modellen i Philips' serie av

automatiske krølltenger har en spesiell

krøllforsterkningsteknologi som gir holdbare

krøller selv ved lavere temperatur. Det er

kombinasjonen av formen på krøllkammeret og

materialet som gjør at varmen blir optimalt

utnyttet.

3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstill.

De tre temperaturinnstillingene (170, 190,

210 °C) og tre tidsinnstillingene (12, 10, 8 sek.)

gjør at du oppnår flotte resultater fra løse til

tette krøller på forskjellige hårtyper. For

eksempel kan du bruke den høye

temperaturinnstillingen med ekstra lang

krølletid til å forme tette krøller – ideelt for

tykkere hår. Den lavere temperaturinnstillingen

kombinert med kortere krølletid er optimalt for

hår som trenger ekstra beskyttelse.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

Automatisk rotasjon

Rotasjonsretninger

Belegg på oppvarmede deler: keramisk keratin

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Roterbar ledning

Oppbevaringskrok

Tilbehør

Rengjøringstilbehør til staven

Hårtype

Alle hårtyper

Tekniske spesifikasjoner

Friseringstemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Tre krøllretninger: Høyre, vekslende og venstre

Tidsinnstillinger: 8 sek. – 10 sek. – 12 sek.

Oppvarmingstid: 30 sek

Spenning: Universell V

Kabellengde: 2 m

Service

To års verdensomspennende garanti

* kontra Philips HPS940

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2022‑03‑12

Versjon: 4.3.1

12 NC: 8848 876 00010

EAN: 08 71010 38133 78

www.philips.com

http://www.philips.com/

