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Wymarzone loki
2 razy więcej włosów za jednym razem*

Automatyczna lokówka Philips StyleCare Prestige sprawia, że stworzenie

wymarzonych loków bez wysiłku staje się rzeczywistością. Wszystko za sprawą

innowacyjnego, inteligentnego systemu, który pozwala nawinąć 2 razy więcej

włosów za jednym razem*

Wygodne użytkowanie

Inteligentny system układania loków zapewnia najlepszą stylizację

Dłuższy wałek pozwala układać 2 razy więcej włosów za jednym pociągnięciem

Pionowy uchwyt dla łatwiejszego użytkowania

Inteligentna sygnalizacja — dźwięk gotowości i automat. zatrzymywanie

Stylizacja bez oparzeń

Doskonale wystylizowane włosy

Inteligentne klamry przytrzymujące zapewniają piękne, trwałe loki jak z salonu

27 kombinacji ustawień umożliwia tworzenie różnych stylizacji

3 ust. temperatury i 3 ust. czasu do różnych typów włosów

3 regulowane kierunki kręcenia

Pielęgnacja włosów

Naturalna, otwarta konstrukcja pozwala z łatwością tworzyć idealne loki

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną

Technologia wzmacniania loków: świetny efekt w bezpiecznej temperaturze
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Zalety

Inteligentny system kręcenia loków

Ciesz się najlepszymi stylizacjami dzięki

inteligentnemu systemowi układania loków.

Ten innowacyjny system obejmuje wiele

ulepszonych funkcji. Piękne, trwałe loki

powstają za dotknięciem przycisku dzięki

dwóm automatycznie obracającym się

inteligentnym klamrom, które przytrzymują loki.

Zakręcają one włosy niczym profesjonalny

fryzjer, a jednocześnie dbają o nie.

Zastosowana w automatycznej lokówce

inteligentna technologia wzmacniania loków

pozwala tworzyć trwałe loki w łagodniejszej

temperaturze. Dłuższy wałek, wygodny

pionowy uchwyt oraz otwarta konstrukcja

urządzenia, która dopasowuje się do

naturalnego ułożenia włosów, umożliwiają

tworzenie idealnych stylizacji przy

minimalnym wysiłku.

Dłuższy wałek — 2 razy więcej włosów

Dzięki temu, że powierzchnia płytek naszej

automatycznej lokówki jest o 113%* większa,

możesz za jednym nawinięciem układać 2 razy

więcej włosów. To łatwy i szybki sposób na

idealne loki.

Pionowy uchwyt dla łatwiejszego

użytkowania

Automatyczną lokówkę można swobodnie

trzymać w naturalnym, pionowym ustawieniu.

Dzięki temu bez wysiłku można tworzyć równo

zakręcone loki na całej głowie. Przyciski

lokówki znajdują się w miejscu uchwytu, więc

dostęp do nich jest intuicyjny. Wyprofilowany,

kobiecy kształt komory kręcenia sprawia, że

można wygodnie nakręcać loki jeszcze bliżej

skóry głowy.

Inteligentne klamry przytrzymujące loki

Nasza automatyczna lokówka za każdym

razem tworzy piękne, trwałe loki. Dzięki

innowacyjnym i inteligentnym klamrom

przytrzymującym loki włosy są idealnie

nawijane na wałek — tak, jakby robił to

profesjonalny fryzjer. Dzięki temu, że każda

pasmo włosów jest zawijane równomiernie

przy kontrolowanej temperaturze, za każdym

razem można uzyskać idealne efekty.

Najważniejszą zaletą jest to, że ta

wymagająca dużej zręczności czynność jest

wykonywana automatycznie po naciśnięciu

przycisku.

27 opcji stylizacji

Ciesz się rozmaitymi fryzurami dzięki 27

kombinacjom ustawień (3 ustawienia zegara, 3

ustawienia temperatury i 3 ustawienia

kierunku kręcenia). Poszczególnych ustawień

kręcenia, temperatury oraz zegara można

używać w różnych kombinacjach, aby za

każdym razem stworzyć wymarzoną fryzurę.

Naturalna, otwarta konstrukcja

Nasza innowacyjna otwarta konstrukcja w

połączeniu z dwiema pionowymi klamrami

przytrzymującymi loki pomaga stworzyć

wspaniałe loki, a jednocześnie dba o włosy. W

dużej komorze obracające się klamry

delikatnie przytrzymują loki i płynnie nawijają

włosy na wałek, nie naciągając ich. Klamry

przytrzymujące loki są ustawione pionowo,

dzięki czemu dopasowują się do naturalnego

ułożenia włosów, a ryzyko zaplątania włosów

jest mniejsze. To bezpieczny sposób na

układanie włosów.

Powłoka ceramiczna z keratyną

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną

zapewniająca lepszą pielęgnację włosów.
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Dane techniczne

Właściwości

Automatyczne obracanie się

Kierunki obrotu

Powłoka na nagrzewających się elementach:

powłoka ceramiczna z keratyną

Automatyczne wyłączanie: po 60 min

Obrotowy kabel

Ucho do zawieszania

Akcesoria

Akcesorium do czyszczenia wałka

Typ włosów

Do wszystkich rodzajów włosów

Dane techniczne

Temperatura stylizacji: 170°C – 190°C – 210°C

3 kierunki kręcenia loków: W prawo - Na

przemian - W lewo

Ustawienia czasu: 8 s - 10 s - 12 s

Czas nagrzewania: 30 s

Napięcie: Uniwersalny V

Długość przewodu: 2 m

Serwis

2 lata gwarancji

* w porównaniu z modelem Philips HPS940
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