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Egyszerűen elkészíthető, természetes hullámok

A fej hátsó részén is

A Philips egyszerű, természetes hatású hajformázójával könnyedén készíthet

gyönyörű hullámos frizurát, még a fej hátsó részén is. Egyedülálló tulipán formájú,

intelligens hajformázó lapjai rögzítik a hajtincset formázás közben, ezáltal Ön

egyetlen egyszerű mozdulattal elkészítheti a hullámot.

Gyönyörűen formázott haj

Egyedülálló kialakítás a gyönyörű és természetes hullámokhoz

Professzionális 200 °C-os formázási hőmérséklet

Egyszerű használat

Automatikus csíptető az egy kézzel történő hullámosításhoz

Kényelmes hordozást lehetővé tevő karcsú markolat és kis méret

Biztonságosabb használat

Védelem a véletlen égési sérülésekkel szemben

Gyengéd a hajhoz

Kerámia védőbevonat



Egyszerű, természetes hatású hajformázó BHH777/00

Fénypontok Műszaki adatok

Tulipán formájú

A Philips egyszerű, természetes hatású

hajformázó egyedülálló tulipán formával

rendelkezik, mellyel könnyedén készíthet

gyönyörű formájú, természetes hullámokat.

Egyérintéses hullámosítás

A Philips egyszerű, természetes hatású

hajformázó befogó és hullámosító lapjai

automatikusan befogják és megtartják a

hajtincset a formázás alatt, így egy kézzel,

egyetlen mozdulattal végezheti a

hullámosítást.

Hőálló kialakítás

Mivel a formázó lapok érintéstől védettek, nem

kell aggódnia az esetleges égési sérülések

miatt.

Könnyű és kompakt

A Philips egyszerű, természetes hatású

hajformázó könnyű, kis méretű, használata

kényelmes. Karcsú markolata és kis mérete

révén tökéletesen hordozható.

Kerámia védőbevonat

A hullámosító lapok kerámia védőbevonata

egyenletes hőelosztást biztosít, és kevésbé

károsítja a haját, így az mindig ragyogó és

selymes lesz.

200 °C-os formázási hőmérséklet

A professzionális 200 °C-os hőmérséklet még

a vastag szálú hajon is gyönyörű eredményt

nyújt, miközben a lehető legkevésbé károsítja

a hajat.

Műszaki adatok

Hőmérséklet: 200 °C

Lap mérete: 20 x 70

Vezetékhossz: 1,8 m

Melegítési idő: 30 mp

Fűtőelem típusa: PTC

Feszültség: 110-240 V

Frekvencia: 50–60 Hz

Jellemzők

Egyedülálló tulipán formájú

Egyérintéses hullámosítás

Könnyű és kompakt

Hőálló kialakítás

Kerámiabevonat

Hajtípus

Eredmény: Természetes hullámok

Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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