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Gör perfekta lockar varje gång

Både små och stora lockar

Keramiskt keratin skyddar håret

Smart lockskydd

 

BHB876/00 Perfekta lockar utan ansträngning
Tar mer hår per lock än tidigare*

Philips StyleCare Auto Curler är en automatisk locktång som lockar håret åt dig,

med perfekta lockar varje gång! Den innovativa och smarta lockfunktionen rullar

automatiskt upp varje hårslinga in i den uppvärmda kolven, lockar den, och gör en

perfekt lock, varje gång. Philips AutoCurler gör det enkelt att skapa glamour i

vardagen! Den här modellen kan locka större hårslingor per lock - dubbelt så

mycket hår på en gång*, jämfört med föregående modell.

Lättanvänd

Smart locksystem

Lockkolven kan locka dubbelt så mycket hår

Smart design för enkel hantering

Anti-trasselsystem med automatisk stoppfunktion

Värmesäker styling

Vackert stylat hår

Hållbara lockar

27 stylingalternativ för variation

Tre värme- och tre tidsinställningar för olika hårtyper

Tre justerbara lockriktningar

Bra hårvård

Öppen design så håret inte kan fastna

Keramisk keratin skyddar håret

Lockförstärkning: utmärkt resultat vid en vårdande värmeinställning



Automatisk locktång BHB876/00

Funktioner

Smart locksystem

En automatisk locktång passar dig som vill ha

symmetriska och snygga lockar utan att

behöva krångla så mycket själv med

locktänger. Philips ProCare AutoCurler drar

automatiskt in locken i värmekolven, lockar den

perfekt, och släpper ut locken efter den

tidsinställning och värme du har ställt in. Desto

fler sekunder du ställer in, desto fastare lockar.

Den här modellen är en uppgraderad version

av Philips tidigare automatiska locktång

ProCare Autocurler, och skapar effektivt lockar

med ännu lägre temperaturinställning.

Värmekolven där håret lockas, är längre vilket

gör att du kan locka större hårslingor vid varje

lock.

Lockkolven kan locka dubbelt så mycket hår

Jämfört med Philips tidigare modell har

StyleCare 113 % mer lockyta*, vilket innebär att

du kan locka större hårslingor per lock så det

går ännu snabbare att locka hela håret.

Smart design för enkel hantering

Vi har tänkt på att utforma StyleCare så att det

är så smidigt som möjligt för dig att hålla i och

locka håret, även bak på huvudet. Du kan hålla

locktången vertikalt mot huvudet vilket gör att

du kan ha ett avslappnat grepp, och alltid

kommer åt knapparna.

Hållbara lockar

Philips automatiska locktång skapar perfekta,

fantastiska lockar som håller länge. Håret rullas

perfekt runt värmekolven som om en

stylist skulle locka håret. Eftersom varje

hårslinga lockas jämnt i kontrollerad

temperatur blir resultatet perfekt varje gång.

Det enda du behöver göra är att trycka på en

knapp!

27 stylingalternativ för variation

Skapa olika stilar med 27

inställningskombinationer (tre tidsinställningar

och tre temperaturinställningar samt tre

lockriktningsinställningar). De olika

inställningarna för lockar, temperatur och tid

kan användas i olika kombinationer för att få

den frisyr du vill vid alla olika tillfällen.

Öppen design så håret inte kan fastna

Lockkammaren har en öppen design vilket

minimerar risken för att håret fastnar.

Keramiskt keratin

Philips automatiska locktång är har en

beläggning av keramisk keratin, ett material

som ger bättre skydd när du stylar håret.

Fastare lockar vid lägre temperatur

Den nya modellen i Philips serie automatiska

locktänger har en särskild

lockförstärkningsteknik, som ger hållbara lockar

även vid en lägre temperatur. Det är

kombinationen av formen på lockkammaren,

och materialet som gör att värmen utnyttjas

optimalt.

Tre värme- och tre tidsinställningar

De tre temperaturinställningarna (170 °C–190

°C–210 °C) och de tre tidsinställningarna (12

sek–10 sek–8 sek) hjälper dig att uppnå

fantastiska resultat, allt från lösa till fasta

lockar på olika hårtyper. Exempel: Hög

temperatur med extra locktid kommer att forma

lockarna fastare – Perfekt för tjockare hår. Den

låga temperaturinställningen i kombination

med kortare locktid är optimal för hår som

behöver extra hårvård.



Automatisk locktång BHB876/00

Specifikationer

Funktioner

Automatisk rotation

Roterande riktningar

Beläggning på uppvärmda delar: Keramiskt

keratin

Automatisk avstängning: efter 60 min

Roterbart sladdfäste

Förvaringskrok

Tillbehör

Rengöringstillbehör till munstycket

Hårtyp

Alla hårtyper

Tekniska specifikationer

Stylingtemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Tre lockriktningar: Höger – växelvis – vänster

Tidsinställningar: 8 sek – 10 sek – 12 sek

Uppvärmningstid: 30 sek

Spänning: Universell V

Kabellängd: 2 m

Service

2 års världsomfattande garanti

* jämfört med Philips HPS940
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