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Na jednoduché vytváranie nádherných a

prirodzených kučier

Aj na zadnej strane hlavy

Natáčacia kulma Easy Natural od spoločnosti Philips jednoducho vytvára krásne

kučery aj na zadnej strane hlavy. Unikátny tvar tulipánu a inteligentné doštičky

prameň vlasov pri úprave pridržia, čo umožňuje vytváranie kučier jedným

jednoduchým pohybom.

Účesy s nádherným tvarom

Jedinečný dizajn na vytváranie nádherných, prirodzených kučier

Profesionálna teplota tvarovania účesu 200 °C

Jednoduché používanie

Automatická spona na vytváranie kučier len jednou rukou

Štíhla rukoväť a kompaktný dizajn na jednoduché prenášanie

Bezpečnejšie používanie

Chráni pred náhodným popálením

Jemné ošetrenie vašich vlasov

Ochranná keramická vrstva



Tulip Kulma na vlasy BHH777/00

Hlavné prvky Technické údaje

Tvar tulipánu

Natáčacia kulma Easy Natural od spoločnosti

Philips vďaka jedinečnému tvaru tulipánu

vytvára štýlové, prirodzene vyzerajúce voľné

kučery.

Zopnutie a natočenie jediným dotykom

Štipec a platne natáčacej kulmy Easy Natural

od spoločnosti Philips automaticky zopnú a

pridržia prameň vlasov, takže môžete vytvárať

kučery jediným pohybom a len jednou rukou.

Dizajn s ochranou proti prehriatiu

Stylingové platne sú vybavené ochranou proti

dotyku, preto sa nemusíte obávať náhodného

popálenia.

Ľahká a kompaktná

Natáčacia kulma Easy Natural od spoločnosti

Philips je ľahká kompaktná a pohodlne sa

používa. Vďaka štíhlej rukoväti a malým

rozmerom sa ľahko prenáša.

Ochranná keramická vrstva

Ochranná keramická vrstva platní žehličky

zabezpečuje rovnomerné rozdelenie tepla,

ktoré menej poškodzuje vlasy a tie sú tak

lesklejšie a jemnejšie.

Teplota tvarovania účesu 200 °C

Profesionálna teplota tvarovania účesu 200 °C

garantuje dobré výsledky aj na hrubých

vlasoch pri ich minimálnom poškodení.

 

Technické špecifikácie

Teplota: 200 °C

Veľkosť platne: 20 x 70

Dĺžka kábla: 1,8 m

Čas zahrievania: 30 sekundy

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Napätie: 110-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Vlastnosti

Jedinečný tvar tulipánu: áno

Zopnutie a natočenie jediným dotykom: áno

Ľahká a kompaktná: áno

Dizajn s ochranou proti prehriatiu: áno

Keramická vrstva: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Prirodzene vyzerajúce

kučery

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredná, Krátke

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

* Testované v roku 2014.
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