
„Easy Natural“
suktukas

 
Tulpės formos

Suspaudžia ir garbanoja vienu
palietimu

Nuo karščio apsaugotas
dizainas

Lengvas ir kompaktiškas

 

BHH777/00

Lengvai sukurkite gražias ir natūralias garbanas

Net ir užpakalinėje galvos dalyje

„Philips Easy Natural“ suktuku lengvai sukursite gražias garbanas net ir

užpakalinėje galvos dalyje. Kuriant šukuoseną, jo unikalios tulpės formos išmanios

plokštelės prilaiko plaukų sruogą, kad galėtumėte kurti sruogas vienu paprastu

judesiu.

Puikiai sušukuoti plaukai

Unikalaus dizaino gražioms ir natūralioms garbanoms

Profesionali 200 °C modeliavimo temperatūra

Lengva naudoti

Automatinis prispaudimas garbanojimui viena ranka

Plona rankenėlė ir mažas dydis, todėl patogu pasiimti bet kur

Saugesnis naudojimas

Apsaugo nuo atsitiktinių nudegimų

Švelnu jūsų plaukams

Apsauginė keraminė danga



„Easy Natural“ suktukas BHH777/00

Ypatybės Specifikacijos

Tulpės formos

Su tulpės formos „Philips Easy Natural“

suktuku suformuosite stilingas, natūraliai

atrodančias garbanas be didelių pastangų.

Suspaudžia ir garbanoja vienu palietimu

„Philips Easy Natural“ suktuko prispaudimo ir

garbanojimo plokštelės automatiškai

prispaudžia ir laiko modeliuojamą plaukų

sruogą, todėl galite modeliuoti plaukus ir

formuoti garbanas viena ranka.

Nuo karščio apsaugotas dizainas

Modeliavimo plokštelės yra apsaugotos nuo

prisilietimo prie jų, todėl nereikia jaudintis dėl

atsitiktinio nudegimo.

Lengvas ir kompaktiškas

„Philips Easy Natural“ suktukas yra lengvas,

kompaktiškas ir patogus naudoti. Dėl plonos

rankenėlės ir mažo dydžio jį galite pasiimti su

savimi visur.

Apsauginė keraminė danga

Apsauginė keraminė suktuvo plokštelių danga

užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir

mažiau pažeidžia plaukus, todėl jie išlieka

blizgantys ir švelnūs.

200 °C modeliavimo temperatūra

Profesionali 200 °C temperatūra užtikrina

gražią šukuoseną net jei plaukai stori,

stengiantis kuo mažiau pažeisti plaukus.

 

Techniniai duomenys

Temperatūra: 200 °C

Plokštelės dydis: 20X70

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Kaitinimo laikas: 30 sek.

kaitintuvo tipas: PTC

Įtampa: 110–240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Savybės

Unikali tulpės forma

Suspaudžia ir garbanoja vienu palietimu

Lengvas ir kompaktiškas

Nuo karščio apsaugotas dizainas

Keraminė danga

Plaukų tipas

Galutinis rezultatas: Natūraliai atrodančios

garbanos

Plaukų ilgis: Ilgi, Vidutinė, Trumpi

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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