
 

Multistyler

StyleCare
 

Meer dan 10 stijlen in één doos

5 hulpstukken en accessoires

Stijlgids

OneClick Technology

 

BHH811/00 Klik op jouw stijl
Meer dan 10 looks met stijlgids

Elke dag een andere look! Maak meer dan 10 stijlen met de nieuwe Philips-

multistyler met stijlgids, van perfect glad, stijl haar en krullen tot opgestoken haar

en meer.

Prachtig gestyled haar

Stijltang van 80 mm voor gladde resultaten

Staaf van 25 mm voor strakke en losse krullen

Stijlgids en 3 handige haaraccessoires voor meer dan 10 stijlen

Professioneel hoge temperatuur voor een perfect resultaat

Gebruiksgemak

OneClick-technologie voor snel en eenvoudig wisselen van hulpstukken

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik

Netsnoer van 1,8 m

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Betere haarverzorging

Beschermende keramische buitenlaag



Multistyler BHH811/00

Kenmerken

Stijltang voor gladde resultaten

Ontkrulplaten van 80 mm voor een perfect glad

resultaat.

Krultang voor fantastische krullen

Staaf van 25 mm voor perfecte strakke en losse

krullen.

3 veelzijdige haaraccessoires

Inclusief stijlgids voor meer dan 10 stijlen, 2

haarelastieken voor eenvoudig stylen en een

haarlus om met je stijl te experimenteren.

OneClick-technologie

Hulpstukken verwisselen was nog nooit zo snel

en eenvoudig dankzij het OneClick-design van

de multistyler. Klik de hulpstukken vast en druk

op de knop om te ontgrendelen terwijl je het

koelblijvende uiteinde vasthoudt.

Temperatuur van maximaal 210 °C

Dankzij deze hoge temperatuur kunt u het

model van uw kapsel veranderen, voor het

perfecte resultaat waarnaar u op zoek bent.

Snelle opwarmtijd

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de styler

binnen 60 seconden gebruiken.

Zacht voor je haar

De beschermende keramische buitenlaag zorgt

voor een gelijkmatige verdeling van de

warmte, waardoor je haar minder wordt

beschadigd en je glanzend en zacht haar krijgt.

Koelblijvend uiteinde

Het uiteinde van de styler is van speciaal

warmte-isolerend materiaal gemaakt om het

koel te houden, zodat je de styler tijdens het

stylen veilig vast kunt houden voor een

optimaal gebruiksgemak.

Snoer van 1,8 m

Handig in het gebruik dankzij het 1,8 m lange

netsnoer.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Accessoires

Krultang

Straightener

Accessoires

Stijlgids: met 10 gemakkelijk te creëren stijlen

Haarelastiek: 2

Haarlus

Kenmerken

Buitenlaag van verwarmde delen: Keramiek

Diameter vat: 25 mm

Afmetingen straightener: 30 x 80 mm

Koelblijvend uiteinde

Meedraaiend snoer

Ophanghaakje

OneClick-technologie

Technische specificaties

Stylingtemperatuur: Tot 210 °C

Type verwarmer: PTC

Verhittingstijd: 60 sec

Kabellengte: 1,8 m

Plaatgrootte: Krultang 90 mm

Voltage: 110 - 240 V

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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