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Lämmönkestävä rakenne

Kevyt ja kompakti

 

BHH777/00

Luonnollisen kauniit kiharat helposti
Myös pään takaosaan

Philips Easy Natural Curler -kihartimella loihdit helposti kauniit kiharat myös pään

takaosaan. Ainutlaatuinen tulppaanin muotoinen rakenne ja älykkäät levyt pitävät

hiusosion tiukasti paikallaan muotoilun aikana, joten kiharat syntyvät helposti

yhdellä kädenliikkeellä.

Upeasti muotoiltu kampaus

Muotoile luonnollisen kauniita kiharoita

Ammattilaistason muotoilulämpötila 200 °C

Helppokäyttöinen

Automaattinen kiinnitys – kiharra yhdellä kädellä

Kompaktissa laitteessa on ohut runko ja se on helppo ottaa mukaan

Turvallisempi

Suojaa palovammoilta

Hellä hiuksillesi

Suojaava keraaminen pinnoite



Easy Natural Curler BHH777/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Tulppaaninmuotoinen

Tulppaaninmuotoisella Philips Easy Natural

Curler -kihartimella loihdit helposti

luonnollisen tyylikkäät kiharat.

Yhden kosketuksen kiinnitys ja kiharrus

Philips Easy Natural Curler -kihartimen

kiinnitys- ja kiharrinlevyt kiinnittyvät

automaattisesti ja pitävät hiussuortuvan

paikallaan käsittelyn ajan. Voit kihartaa hiuksia

yhdellä liikkeellä ja vain yhdellä kädellä.

Lämmönkestävä rakenne

Muotoilulevyt ovat suojassa kosketukselta,

mikä ehkäisee palovammoja.

Kevyt ja kompakti

Philips Easy Natural Curler on kevyt, kompakti

ja miellyttävä käyttää. Ohuen rungon ansiosta

se on helppo ottaa mukaan.

Suojaava keraaminen pinnoite

Kihartimen levyjen suojaava keraaminen

pinnoite jakaa lämmön tasaisesti ja on

hellävaraisempi. Tuloksena pehmeät ja

kiiltävät hiukset.

Muotoilulämpötila 200 °C

Ammattilaistason 200 asteen lämpötila takaa

tyylikkään tuloksen jopa kaikkein paksuimmille

hiuksille niitä vahingoittamatta.

Tekniset tiedot

Lämpötila: 200 °C

Levyn koko: 20 x 70

Johdon pituus: 1,8 m

Lämpenemisaika: 30 s; sekuntia

Lämmitintyyppi: PTC

Jännite: 110-240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Ominaisuudet

Ainutlaatuinen tulppaanimainen muoto

Yhden kosketuksen kiinnitys ja kiharrus

Kevyt ja kompakti

Lämmönkestävä rakenne

Keraaminen pinnoite

Hiustyyppi

Lopputulos: Luonnolliset kiharat

Hiusten pituus: Pitkä, M, Lyhyt

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.

* Testattu vuonna 2014.
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