
Easy Natural Curler

 
Tulpanform

Kläm och locka med en
knapptryckning

Värmesäker konstruktion

Lätt och kompakt

 

BHH777/00

Vackra, naturliga lockar utan krångel
Till och med på bakhuvudet

Med Philips Easy Natural Curler kan du enkelt göra vackra lockar, till och med på

bakhuvudet. Den unika tulpanformen och de smarta plattorna håller hårslingan på

plats så att du kan locka håret i en enkel rörelse.

Vackert stylat hår

En unik design för att skapa vackra, naturliga lockar

Professionell stylingtemperatur på 200 °C

Lättanvänt

Automatisk klämma för att locka med bara en hand

Smalt handtag och liten storlek gör den enkel att bära med sig

Säkrare användning

Skyddar mot oavsiktliga brännskador

Skonsam mot håret

Skyddande keramisk beläggning



Easy Natural Curler BHH777/00

Funktioner Specifikationer

Tulpanform

Philips Easy Natural Curler har en unik

tulpanform för att skapa snygga, naturliga

lockar utan minsta ansträngning.

Kläm och locka med en knapptryckning

Philips Easy Natural Curlers plattor som

klämmer och lockar håller automatiskt fast

hårslingan medan du stylar, så att du kan locka

i en enda rörelse och med bara en hand.

Värmesäker konstruktion

Stylingplattorna har ett skydd, så du behöver

inte oroa dig för att få oavsiktliga brännskador.

Lätt och kompakt

Philips Easy Natural Curler är lätt, kompakt och

bekväm att använda. Det smala handtaget och

den lilla storleken gör den perfekt att bära med

sig.

Skyddande keramisk beläggning

Den skyddande keramiska beläggningen på

locktångens plattor fördelar värmen jämnt,

orsakar mindre slitage och ger glänsande och

mjukt hår.

200 °C stylingtemperatur

En professionell temperatur på 200 °C

garanterar bra resultat även på tjockt hår

samtidigt som du förhindrar slitage.

 

Tekniska specifikationer

Temperatur: 200 °C

Plattstorlek: 20 x 70

Sladdlängd: 1,8 m

Uppvärmningstid: 30 sek

Värmetyp: PTC

Spänning: 110-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Funktioner

Unik tulpanform

Kläm och locka med en knapptryckning

Lätt och kompakt

Värmesäker konstruktion

Keramisk beläggning

Hårtyp

Slutresultat: Naturliga lockar

Hårets längd: Långt, Medium, Kort

Service

2 års världsomfattande garanti

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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