
Krultang voor
natuurlijke krullen

 
Tulpvormig

Klemmen en krullen in één
beweging

Beschermt tegen hitte

Licht en compact

 

BHH777/00

Gemakkelijk prachtige, natuurlijke krullen maken

Zelfs achter op het hoofd

De Philips Easy Natural Curler zorgt eenvoudig voor prachtige krullen, zelfs achter

op het hoofd. De unieke tulpvorm en de slimme platen houden de haarlok vast

tijdens het stylen, zodat krullen ontstaan met één simpele beweging.

Prachtig gestyled haar

Uniek ontwerp voor schitterende, natuurlijke krullen

Professionele stylingtemperatuur van 200 °C

Gebruiksgemak

Automatische clip voor het maken van krullen met één hand

Dun handvat en klein formaat, zodat je het makkelijk kunt meenemen

Veiliger in gebruik

Bescherming tegen brandwonden

Zacht voor je haar

Beschermende keramische buitenlaag



Krultang voor natuurlijke krullen BHH777/00

Kenmerken Specificaties

Tulpvormig

De Philips Easy Natural Curler heeft een

unieke tulpvorm voor het creëren van stijlvolle,

natuurlijke krullen die eruit zien alsof het geen

enkele moeite heeft gekost.

Klemmen en krullen in één beweging

De platen van de Philips Easy Natural Curler

houden het haar tijdens het stylen automatisch

vast, zodat met één beweging en met één

hand krullen kunnen worden gemaakt.

Beschermt tegen hitte

De styleplaten zijn beschermd tegen aanraken

om brandwonden te voorkomen.

Licht en compact

De Philips Easy Natural Curler is licht,

gemakkelijk te gebruiken en compact. Het

slanke handvat en het kleine formaat zorgen

ervoor dat de krultang ideaal is om mee te

nemen.

Beschermende keramische buitenlaag

De beschermende keramische buitenlaag van

de krultangplaten zorgt voor een gelijkmatige

verdeling van de warmte, waardoor het haar

minder wordt beschadigd, voor glanzend en

zacht haar.

Stylingtemperatuur van 200°C

Een professionele temperatuur van 200 °C

garandeert perfecte resultaten, zelfs bij dik

haar, terwijl beschadiging van het haar wordt

geminimaliseerd.

 

Technische specificaties

Temperatuur: 200 °C

Plaatgrootte: 20 x 70

Snoerlengte: 1,8 m

Verhittingstijd: 30 sec

Type verwarmer: PTC

Voltage: 110-240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Kenmerken

Unieke tulpvorm

Klemmen en krullen in één beweging

Licht en compact

Beschermt tegen hitte

Keramische buitenlaag

Haartype

Eindresultaat: Natuurlijke krullen

Haarlengte: Lang, Medium, Kort

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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