
 

Σύστημα

φορμαρίσματος

StyleCare

  Πάνω από 10 στυλ σε ένα κουτί

5 εξαρτήματα και αξεσουάρ

Οδηγός στυλ

Τεχνολογία OneClick

 

BHH811/00 Διαμορφώστε το δικό σας στυλ
10+ χτενίσματα με τη βοήθεια του οδηγού στυλ

Κάθε μέρα και μια διαφορετική εμφάνιση! Από τέλεια λαμπερά, ίσια και σγουρά μαλλιά μέχρι

κοτσίδες και πολλά άλλα, δημιουργήστε περισσότερα από 10 χτενίσματα με το νέο Multi-

Styler της Philips και τον οδηγό στυλ του.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Ισιωτική πλάκα 80 χιλ. για λεία αποτελέσματα

Κύλινδρος φορμαρίσματος 25 χιλ. για σφιχτές ή χαλαρές μπούκλες

Οδηγός στυλ και 3 χρήσιμα αξεσουάρ μαλλιών για περισσότερα από 10 στυλ

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα για τέλεια αποτελέσματα

Ευκολία στη χρήση

Τεχνολογία OneClick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων

Γρήγορη προθέρμανση: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Αντιθερμική άκρη για ευκολότερη και ασφαλέστερη χρήση

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Περιστρεφόμενο καλώδιο για να αποφεύγεται το μπλέξιμο των καλωδίων

Φροντίδα για τα μαλλιά

Προστατευτική κεραμική επίστρωση
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Χαρακτηριστικά

Ισιωτική συσκευή για λεία αποτελέσματα

Ισιωτικές πλάκες 80 χιλ. για τέλεια λεία

αποτελέσματα.

Ψαλίδι για υπέροχες μπούκλες

Κύλινδρος φορμαρίσματος 25 χιλ. για τέλειες σφιχτές

ή χαλαρές μπούκλες.

3 πρακτικά αξεσουάρ μαλλιών

Περιλαμβάνει έναν οδηγό στυλ για να δημιουργήσετε

περισσότερα από 10 χτενίσματα, 2 λαστιχάκια κι ένα

αξεσουάρ μαλλιών για να τα φορμάρετε εύκολα και να

πειραματιστείτε με το στυλ σας.

Τεχνολογία απασφάλισης OneClick

Η αλλαγή εξαρτημάτων δεν ήταν ποτέ τόσο γρήγορη

ή ευκολότερη χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό

OneClick του Philips Multistyler. Απλά κάντε κλικ και

πατήστε το κουμπί, κρατώντας την αντιθερμική άκρη

για απασφάλιση.

Θερμοκρασία έως και 210°C

Η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το

χτένισμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει το τέλειο

στυλ που ονειρεύεστε.

Γρήγορη προθέρμανση

Αυτή η συσκευή styling μαλλιών προθερμαίνεται

γρήγορα και είναι έτοιμη για χρήση σε 60

δευτερόλεπτα.

Ήπιο με τα μαλλιά σας

Η προστατευτική κεραμική επίστρωση εγγυάται

ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και λιγότερη

φθορά της τρίχας, για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά.

Αντιθερμική άκρη

Η άκρη του εξαρτήματος φορμαρίσματος είναι από

ειδικό θερμομονωτικό υλικό για να παραμένει κρύα.

Μπορείτε να την κρατήσετε με ασφάλεια ενώ

φορμάρετε τα μαλλιά σας, για απόλυτη ευκολία στη

χρήση.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Εξαρτήματα

Συσκευή για μπούκλες

Ισιωτικό

Αξεσουάρ

Οδηγός στυλ: με 10 χτενίσματα που μπορούν εύκολα

να δημιουργηθούν

Λαστιχάκι: 2

Αξεσουάρ μαλλιών

Λειτουργίες

Επίστρωση των θερμαινόμενων μερών: Κεραμικό

Διάμετρος κυρίως σώματος: 25 μμ

Μέγεθος ισιωτικής: 30x80 χιλ.

Αντιθερμική άκρη

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Γαντζάκι αποθήκευσης

Τεχνολογία απασφάλισης OneClick

Τεχνικές προδιαγραφές

Θερμοκρασία φορμαρίσματος: Έως και 210°C

Tύπος θερμαντήρα: PTC

Χρόνος θέρμανσης: 60 δευτ.

Μήκος καλωδίου: 1,8 μ.

Μέγεθος πλάκας:

Ψαλίδι για μπούκλες 90 χιλ.

Τάση: 110-240V

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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