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Design odolný proti vysokým
teplotám

Lehký a kompaktní

 

BHH777/00

Jednoduše vytvořte krásné přirozené lokny

Dokonce i na vlasech vzadu

Vytváření vln je díky kulmě Philips Easy Natural opravdu snadné – dokonce i u

vlasů na temeni hlavy. Její jedinečné provedení ve tvaru tulipánu a praktické

destičky drží prameny vlasů natočené po celou dobu úprav a umožňují vytvářet

vlny jedním jednoduchým pohybem.

Krásně upravené vlasy

Navrženo speciálně pro tvorbu krásných, přirozených loken

Profesionální stylingová teplota 200 °C

Snadné použití

Automatická spona umožňuje natáčení pouze jednou rukou

Štíhlé držadlo a malá velikost pro snadné přenášení

Bezpečnější použití

Ochrana proti nechtěnému spálení

Šetrné k vašim vlasům

Ochranný keramický povrch



Tulip Kulma na vlasy BHH777/00

Přednosti Specifikace

Tvar tulipánu

Kulma Philips Easy Natural Curler má

jedinečný tvar tulipánu pro vytváření stylových,

přirozených loken, které působí zcela přirozeně.

Sepnutí a natočení na jeden dotyk

Destičky kulmy Philips Easy Natural Curler pro

zachycení a natočení při úpravě automaticky

zachytí a natočí pramen vlasů, můžete je tedy

natáčet jediným pohybem a pouze jednou

rukou.

Design odolný proti vysokým teplotám

Protože jsou destičky pro úpravu vlasů

chráněny proti doteku, nemusíte mít strach, že

se nedopatřením spálíte.

Lehký a kompaktní

Kulma Philips Easy Natural Curler je lehká a

kompaktní, takže se pohodlně používá. Štíhlá

rukojeť a malé rozměry zajišťují snadné

přenášení.

Ochranný keramický povrch

Ochranná keramická vrstva na destičkách

kulmy zajistí rovnoměrné rozložení tepla a

menší poškození vlasů; vlasy budou lesklé a

hebké.

Stylingová teplota 200 °C

Profesionální teplota 200 °C zaručuje dobré

výsledky i u hustých vlasů a současně

omezuje jejich poškození.

 

Technické údaje

Teplota: 200 °C

Rozměry destičky: 20 × 70

Délka kabelu: 1,8 m

Doba ohřevu: 30 s

Typ ohřívače: PTC

Napětí: 110–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Funkce

Jedinečný tvar tulipánu: Ano

Sepnutí a natočení na jeden dotyk: Ano

Lehký a kompaktní: Ano

Design odolný proti vysokým teplotám: Ano

Keramický povrch: Ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Přirozené vlny

Délka vlasů: Dlouhá, Střední, Krátká

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

* Testováno v roce 2014.
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