
Easy Natural Curler

 
Tulipanform

Klem og krøll med én bevegelse

Varmebeskyttende design

Lett og kompakt

 

BHH777/00

Få vakre naturlige krøller helt enkelt
Selv på baksiden av hodet

Philips Easy Natural Curler gjør det enkelt å få vakre krøller selv på baksiden av

hodet. Den har en unik tulipanform og smarte plater som holder hårene på plass

når du krøller, slik at du kan lage krøller med én enkelt bevegelse.

Vakkert frisert hår

Utformet for å lage vakre, naturlige krøller

Profesjonell stylingtemperatur på 200 °C

Enkel i bruk

Automatisk klemme for krølling med bare én hånd

Smalt håndtak og liten størrelse gjør den enkel å ta med seg

Sikrere bruk

Beskytter mot utilsiktede brannskader

Skånsom mot håret

Beskyttende keramisk belegg



Easy Natural Curler BHH777/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Tulipanform

Easy Natural Curler fra Philips har en unik

tulipanform og lager stilige, naturlige krøller

helt enkelt.

Klem og krøll med én bevegelse

Easy Natural Curler fra Philips har plater som

automatisk klemmer sammen håret når du

krøller, slik at du kan lage krøller med én hånd

og én bevegelse.

Varmebeskyttende design

Platene til krølltangen er skjermet for berøring,

så du trenger ikke være bekymret for å brenne

deg.

Lett og kompakt

Easy Natural Curler fra Philips er lett,

brukervennlig og kompakt. Det smale

håndtaket og den lille størrelsen gjør den enkel

å ta med seg.

Beskyttende keramisk belegg

Det beskyttende keramiske belegget på

krølltangens plater sørger for jevn

varmefordeling og mindre skade på håret, slik

at du får skinnende og mykt hår.

Stylingtemperatur på 200 °C

Profesjonell temperatur på 200 °C garanterer et

fint resultat, selv for tykt hår, og begrenser

hårskade.

 

Tekniske spesifikasjoner

Temperatur: 200 °C

Platestørrelse: 20 x 70

Ledningslengde: 1,8 m

Oppvarmingstid: 30 sek

Varmeelementtype: PTC

Spenning: 110-240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Funksjoner

Unik tulipanform

Klem og krøll med én bevegelse

Lett og kompakt

Varmebeskyttende design

Keramisk belegg

Hårtype

Sluttresultat: Krøller som ser naturlige ut

Hårlengde: Langt, Middels, Kort

Service

To års verdensomspennende garanti

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

* Testet i 2014.
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