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Łatwe tworzenie pięknych, naturalnych loków

Nawet z tyłu głowy

Lokówka Easy Natural firmy Philips pozwala w prosty sposób stworzyć piękne

loki nawet z tyłu głowy. Dzięki wyjątkowej konstrukcji w kształcie tulipana i

specjalnym płytkom pasma włosów są przytrzymywane podczas układania, co

umożliwia zakręcenie loków jednym prostym ruchem.

Doskonale wystylizowane włosy

Wyjątkowy kształt ułatwiający tworzenie pięknych, naturalnych loków

Temperatura 200°C stosowana przez profesjonalistów

Łatwa obsługa

Automatyczny zacisk umożliwiający układanie fryzury jedną ręką

Wąski uchwyt i niewielkie wymiary — łatwe przenoszenie

Bezpieczniejsze użytkowanie

Ochrona przed przypadkowymi oparzeniami

Łagodna dla włosów

Ochronna powłoka ceramiczna



Lokówka Easy Natural BHH777/00

Zalety Dane techniczne

Kształt tulipana

Lokówka Easy Natural firmy Philips o

wyjątkowej konstrukcji w kształcie tulipana

umożliwia tworzenie loków wyglądających tak

naturalnie, jakby ich ułożenie nie wymagało

żadnego wysiłku.

Dotknij, aby zacisnąć i stworzyć loki

Zacisk i płytki grzejne lokówki Easy Natural

firmy Philips automatycznie przytrzymują

pasma włosów podczas układania, dzięki

czemu można zakręcić loki pojedynczym

ruchem jedną ręką.

Ochrona przed wysoką temperaturą

Płytki grzejne mają zabezpieczenie przed

dotknięciem, więc nie trzeba się martwić o

przypadkowe oparzenia.

Niewielka waga i kompaktowe wymiary

Kompaktowa lokówka Philips Easy Natural jest

lekka i wygodna w użytkowaniu. Jej wąski

uchwyt i niewielkie wymiary sprawiają, że

można ją zabrać wszędzie.

Ochronna powłoka ceramiczna

Ochronna powłoka ceramiczna na płytkach

lokówki zapewnia równomierne

rozprowadzanie ciepła i jest mniej szkodliwa

dla włosów, które pozostają miękkie i lśniące.

Temperatura modelowania — 200°C

Temperatura 200°C stosowana przez

profesjonalistów gwarantuje dobre rezultaty

nawet w przypadku grubych włosów i jest dla

nich mniej szkodliwa.

 

Dane techniczne

Temperatura: 200 °C

Rozmiar płytki: 20 x 70

Długość przewodu: 1,8 m

Czas podgrzewania: 30 s

Typ grzałki: PTC

Napięcie: 110–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Właściwości

Wyjątkowa konstrukcja w kształcie tulipana

Dotknij, aby zacisnąć i stworzyć loki

Niewielka waga i kompaktowe wymiary

Ochrona przed wysoką temperaturą

Powłoka ceramiczna

Typ włosów

Rezultat: Naturalnie wyglądające loki

Długość włosów: Długie, Średnie, Krótkie

Serwis

2 lata gwarancji

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* Testowano w 2014 r.
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