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Creează cu uşurinţă bucle frumoase, naturale

Chiar şi în spatele capului

Cu ondulatorul Philips Easy Natural este uşor să creezi onduleuri frumoase, chiar

şi la spate. Forma sa unică în formă de lalea şi plăcile inteligente menţin şuviţa de

păr în timpul coafării, permiţându-ţi să creezi onduleuri printr-o simplă mişcare.

Păr coafat frumos

Conceput în mod unic pentru crearea unor bucle frumoase, cu aspect natural

Temperatură de coafare profesională de 200°C

Uşor de utilizat

Clemă automată pentru ondulare cu o singură mână

Mâner subţire şi dimensiune redusă pentru transport

Utilizare mai sigură

Protejează împotriva arsurilor accidentale

Delicat pe părul tău

Înveliş ceramic protector



Ondulator natural simplu BHH777/00

Repere Specificaţii

Formă de lalea

Ondulatorul Philips Easy Natural are o formă

unică de lalea pentru crearea buclelor elegante

şi naturale, fără a depune efort.

Prindere şi ondulare la 1 atingere

Plăcile de prindere şi ondulare ale

ondulatorului Philips Easy Natural prind şi ţin

automat şuviţa de păr în timpul coafării, astfel

încât poţi ondula într-o singură mişcare şi doar

cu o singură mână.

Design termorezistent

Deoarece plăcile de coafare sunt protejate

împotriva atingerii, nu trebuie să îţi faci griji că

vor apărea arsuri accidentale.

Uşor şi compact

Ondulatorul Philips Easy Natural este uşor,

confortabil de utilizat şi compact. Mânerul

subţire şi dimensiunea redusă ale acestuia îl

fac perfect pentru a fi transportat.

Înveliş ceramic protector

Învelişul ceramic protector al plăcilor

ondulatorului asigură distribuirea egală a

căldurii şi mai puţină deteriorare a părului,

pentru un păr strălucitor şi catifelat.

Temperatură de coafare de 200°C

O temperatură de coafare profesională de

200°C garantează rezultate plăcute chiar şi pe

părul des, în timp ce minimizează deteriorarea

părului.

 

Specificaţii tehnice

Temperatură: 200 °C

Dimensiune plăci: 20 X 70

Lungime cablu: 1,8 m

Timp de încălzire: 30 secundă

Tip element de încălzire: PTC

Tensiune: 110-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Caracteristici

Formă unică de lalea

Prindere şi ondulare la 1 atingere

Uşor şi compact

Design termorezistent

Înveliş ceramic

Tipul părului

Rezultat final: Bucle cu aspect natural

Lungimea părului: Lung, Mediu, Scurt

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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