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Dễ dàng tạo những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên

Kể cả phần tóc ở sau gáy

Máy uốn tóc Philips Easy Natural giúp dễ dàng tạo những lọn tóc xoăn tuyệ t đẹp kể  cả phần tóc ở

sau gáy. Máy có thiết kế dạng hình hoa tulip độc đáo và các thanh ép thông minh giúp giữ cố định

tóc trong khi tạo kiểu, cho phép bạn tạo ra lọn tóc xoăn chỉ trong một lần uốn.

Mái tóc được tạo kiểu đẹp

Đượ c thiết kế độc đáo để  tạo ra những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên

Nhiệ t độ tạo kiểu tóc chuyên nghiệp 200°C

Dễ  sử  dụng

Kẹp tự động để  uốn xoăn chỉ bằng một tay

Tay cầm thon và kích cỡ  nhỏ để  thuận tiện mang theo

Sử  dụng an toàn hơn

Bảo vệ  tránh bị bỏng do vô tình chạm vào

Nhẹ  nhàng vớ i tóc

Lớp phủ  bảo vệ  bằng gốm



Máy uốn tóc Easy Natural BHH777/00

Những nét chính Các thông số

Hình hoa tulip

Máy uốn tóc Philips Easy Natural có kiểu dáng hình hoa

tulip độc đáo để  tạo ra những lọn tóc xoăn đẹp tự

nhiên mà không mất nhiều công sức.

Kẹp và uốn một lần chạm

Các thanh kẹp và uốn của Máy uốn tóc Philips Easy

Natural tự động kẹp và giữ cố định tóc trong khi tạo

kiểu, nhờ vậy bạn có thể  uốn xoăn tóc chỉ trong một

lần uốn và chỉ bằng một tay.

Thiết kế an toàn chống nhiệ t

Do các thanh tạo kiểu đượ c bảo vệ , bạn sẽ không phả i

lo lắng bị bỏng nếu vô tình chạm tay vào máy.

Gọn nhẹ

Máy uốn tóc Philips Easy Natural gọn nhẹ  và thuận tiện

để  sử dụng. Máy có tay cầm thon và kích cỡ  nhỏ , thuận

tiện mang theo.

Lớp phủ bảo vệ  bằng g ốm

Lớp phủ  bảo vệ  bằng gốm của các thanh máy uốn tóc

đảm bảo phân phối nhiệ t đồng đều và giảm hư hạ i tóc,

cho mái tóc mềm mạ i và bóng mượ t.

Nhiệ t độ tạo kiểu 200°C

Nhiệ t độ tạo kiểu tóc chuyên nghiệp 200°C đảm bảo

kết quả hoàn hảo ngay cả trên tóc dày, đồng thời giảm

nguy cơ hư hạ i tóc.

 

Thông số kỹ thuật

Nhiệ t độ: 200 °C

Kích thước thanh uốn: 20X70

Chiều dài dây: 1,8 m

Thờ i gian làm nóng: 30 giây

Loại bộ phận làm nóng: PTC

Điện áp:

110-240 V

Tần số: 50-60 Hz

Đặc điểm

Hình hoa tulip độc đáo

Kẹp và uốn một lần chạm

Gọn nhẹ

Thiết kế an toàn chống nhiệ t

Lớp phủ bằng gốm

Loại tóc

Kết quả cuối cùng: Mái tóc xoăn tự nhiên

Chiều dài tóc: Dài, Trung bình, Ngắn

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.

* Được kiểm tra năm 2014.

© 2019 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần

thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập

đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ

sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2019‐07‐01

Phiên bản: 1.0.1

EAN: 08 71010 37076 39

www.philips.com

http://www.philips.com/

