
Easy Natural Curler

 
Tulipanformet

Klem og krøl med ét tryk

Varmesikkert design

Let og kompakt

 

BHH777/00

Lav smukke, naturlige krøller helt enkelt
Selv på bagsiden af hovedet

Philips Easy Natural Curler gør det nemt at lave smukke krøller, selv på bagsiden af

hovedet. Dens unikke tulipanform og smarte plader holder på hårlokken under

stylingen, så du kan lave krøller med én enkel bevægelse.

Flot, stylet frisure

Unikt designet til smukke, naturlige krøller

Professionel 200 °C stylingtemperatur

Brugervenlig

Automatisk klemme til krølning med kun én hånd

Tyndt håndgreb og lille størrelse, så den kan tages med rundt

Mere sikker brug

Beskytter mod forbrændinger

Skånsom mod håret

Beskyttende keramisk belægning



Easy Natural Curler BHH777/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Tulipanformet

Philips Easy Natural Curler har en unik

tulipanform til at lave elegante, naturlige

krøller, som om det var det letteste i verden.

Klem og krøl med ét tryk

Philips Easy Natural Curler's klem og krøl-

plader klemmer og holder automatisk hårtotten

under styling, så du kan krølle i en enkelt

bevægelse og med kun én hånd.

Varmesikkert design

Da styling-pladerne er beskyttet mod berøring,

behøver du ikke at bekymre dig om at blive

forbrændt.

Let og kompakt

Philips Easy Natural Curler er let, behagelig at

bruge og kompakt. Det slanke håndgreb og den

lille størrelse gør den perfekt at bære omkring.

Beskyttende keramisk belægning

Den beskyttende keramiske belægning på

curlerens plader sikrer jævn varmefordeling og

mindre skade på håret, så du får glansfuldt og

blødt hår.

200 °C stylingtemperatur

En professionel temperatur på 200 °C

garanterer flotte resultater selv i tykt hår,

samtidig med at skader på håret minimeres.

 

Tekniske specifikationer

Temperatur: 200 °C

Pladestørrelse: 20 x 70

Ledningslængde: 1,8 m

Opvarmningstid: 30 sek.

Varmelegemetype: PTC

Spænding: 110-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Funktioner

Unik tulipanform

Klem og krøl med ét tryk

Let og kompakt

Varmesikkert design

Keramisk belægning

Hårtype

Slutresultat: Naturlige krøller

Hårlængde: Langt, Mellem, Kort

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

* Testet i 2014.
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