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Em forma de tulipa

Prender e encaracolar com um
só toque

Design com protecção térmica

Leve e compacta

 

BHH777/00

Crie maravilhosos caracóis naturais facilmente

Mesmo na parte de trás da sua cabeça

O modelador de caracóis da Philips facilita a criação de maravilhosos caracóis

naturais mesmo na parte posterior da cabeça. As suas placas exclusivas

inteligentes e em forma de tulipa seguram as madeixas de cabelo durante a

modelação permitindo-lhe criar caracóis num movimento único e simples.

Penteados maravilhosos

Design exclusivo para criar caracóis bonitos e naturais

Temperatura de modelação profissional de 200 °C

Fácil de usar

Prende automaticamente para encaracolar com uma só mão

Pega fina e tamanho reduzido para poder transportar

Utilização mais segura

Protege contra queimaduras acidentais

Suave para o seu cabelo

Revestimento cerâmico protector



Modelador de caracóis fácil e natural BHH777/00

Destaques Especificações

Em forma de tulipa

O modelador de caracóis Easy Natural da

Philips possui um formato em túlipa exclusivo

para criar caracóis naturais e elegantes, como

que se tivessem aparecido sozinhos.

Prender e encaracolar com um só toque

As placas para prender e encaracolar do

modelador de caracóis Easy Natural da Philips

prende e segura automaticamente a madeixa

de cabelo durante a modelação, para que

possa encaracolar o cabelo num único

movimento e com uma só mão.

Design com protecção térmica

Visto que as placas modeladoras estão

protegidas contra o toque, não precisa de se

preocupar com queimaduras acidentais.

Leve e compacta

O modelador de caracóis fácil e natural da

Philips é leve, confortável de usar e compacto.

A sua pega fina e o tamanho reduzido tornam-

no perfeito para levar consigo.

Revestimento cerâmico protector

O revestimento cerâmico protector das placas

do modelador de caracóis assegura uma

distribuição uniforme do calor e menos danos

para um cabelo brilhante e macio.

Temperatura de modelação de 200 °C

Uma temperatura profissional de 200 °C

garante bons resultados, mesmo em cabelo

grosso, enquanto minimiza danos no cabelo.

Especificações técnicas

Temperatura: 200 °C

Tamanho das placas: 20X70

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Tempo de aquecimento: 30 seg.

Tipo de aquecedor: PTC

Voltagem: 110-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Características

Formato em túlipa exclusivo

Prender e encaracolar com um só toque

Leve e compacta

Design com protecção térmica

Revestimento cerâmico

Tipo de cabelo

Resultado final: Caracóis com aspecto natural

Comprimento do cabelo: Comprido, Médio,

Curto

Assistência

2 anos de garantia mundial

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.

* Testado em 2014.
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