
 

Multi-styler

StyleCare
 

Over 10 stylinger i æsken

5 tilbehørsdele

Styleguide

OneClick-teknologi

 

BHH811/00 Klik på din stil
Mere end 10 looks med stylingguide

Nyt look hver dag! Lige fra perfekt og professionelt til glat og krøllet eller opsat hår

og meget mere – du kan skabe mere end 10 stylinger med den nye Philips Multi-

styler og stylingguiden.

Flot, stylet frisure

80 mm fladjern giver elegante resultater

25 mm krøllecylinder for faste til løse krøller

Stylingguide og 3 nyttige hårtilbehørsdele til over 10 stylinger

Professionel varme giver et perfekt resultat

Brugervenlig

OneClick-teknologi til hurtig og nem udskiftning af tilbehør

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Cool tip til nemmere og mere sikker brug

1,8 m ledning

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

Pleje til dit hår

Beskyttende keramisk belægning



Multi-styler BHH811/00

Vigtigste nyheder

Fladjern giver elegante resultater

80 mm glatteplader giver et perfekt, glat

resultat.

Krøllejern til fantastiske krøller

25 mm krøllecylinder for perfekt stramme til

løse krøller.

3 alsidige hårtilbehørsdele

Indeholder en stylingguide med vejledning til

over 10 stylinger, 2 elastikker til nem styling af

håret og en hårsløjfe, der gør det nemt at prøve

frisureidéer af.

OneClick-slip-teknologi

Det har aldrig været hurtigere eller nemmere at

udskifte tilbehør med muti-stylerens OneClick-

design. Klik blot på, og tryk på knappen, mens

du holder den kolde spids, for at frigøre.

Temperatur på op til 210 °C

Denne høje temperatur giver dig mulighed for

at ændre frisurens form og giver det perfekte

look, du ønsker.

Hurtig opvarmningstid

Denne styler har en hurtig opvarmningstid og

er klar til brug på kun 60 sekunder.

Skånsom mod håret

Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn

varmefordeling og mindre skade på håret, så

du får glansfuldt og blødt hår.

Cool tip

Spidsen af styleren er lavet af et særligt

varmeisolerende materiale, der holder den

kølig. Det gør den praktisk at håndtere, når du

styler.

1,8 m ledning

Nem at anvende takket være 1,8 m netledning.

Ledning med kugleled

Praktisk ledning med kugleledsteknologi

roterer ledningen, så du undgår

sammenfiltrede ledninger.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Multi-styler BHH811/00

Specifikationer

Tilbehør

Krøllejern

Glattejern

Tilbehør

Styleguide: med 10 nemme stylinger

Elastik: 2

Hårløkke

Funktioner

Belægning af opvarmede dele: Keramisk

Diameter på cylinder: 25 mm

Fladjern, størrelse: 30 x 80 mm

Cool tip

Ledning med kugleled

Opbevaringskrog

OneClick-slip-teknologi

Tekniske specifikationer

Stylingtemperatur: Op til 210°C

Varmelegemetype: PTC

Opvarmningstid: 60 sek.

Kabellængde: 1,8 m

Pladestørrelse: Krøllejern, 90 mm

Spænding: 110 - 240 V

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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