Multi-Styler
StyleCare
10+ stiler i en boks
Fem ekstrautstyr og tilbehør
Styleguide
OneClick-teknologi
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Klikk på stilen din
10+ frisyrer med stilguide
Få en ny stil hver dag! Fra helt perfekt lagt, rettet, krøller, oppsatt hår og mye annet
– lag mer enn 10 stiler med Philips Multi-Styler med stilguide.
Vakkert frisert hår
80 mm rettetang for glatt hår
25 mm krølltangsylinder for stramme eller løse krøller
Stilguide og tre nyttige hårtilbehør for 10+ frisyrer
Profesjonell høy temperatur for perfekte resultater
Enkel i bruk
OneClick-teknologi for raskt og enkelt bytte av ekstrautstyr
Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder
Kald tupp for enklere og tryggere bruk
1,8 m strømledning
Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot
Pleie til håret
Beskyttende keramisk belegg

Multi-Styler
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Høydepunkter
Rettetang for glatt hår

Temperatur opptil 210 °C

1,8 m ledning

80 mm retteplater for perfekt og glatt resultat.

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre
formen på håret og gi deg selv den perfekte
frisyren du ønsker deg.

Enkel å bruke med den 1,8 m lange
nettledningen.

Krølltang for nydelige krøller

Roterbar ledning
Rask oppvarmingstid

25 mm krølltangsylinder for perfekte stramme
eller løse krøller.
Tre allsidige hårtilbehør

Styleren har rask oppvarmingstid og er klar til
bruk på 60 sekunder.

Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer
ledningen for å forhindre ledningsrot.

Skånsom mot håret

En stilguide til å lage 10+ frisyrer følger med,
to strikker gjør det enkelt å lage frisyrer, og en
hårlasso kan brukes til å eksperimentere med
frisyrer.

Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn
varmefordeling og mindre skade på håret, slik
at du får skinnende og mykt hår.

OneClick-utløserteknologi
Kald tupp

Det har aldri vært enklere å bytte ekstrautstyr
med Multi-stylerens OneClick-design. Bare
trykk inn og hold knappen mens du holder i
den kalde tuppen, for å løse ut.

Tuppen på styleren er laget av et spesielt
varmeisolerende materiale for å holde den
kald. Du kan trygt holde i den mens du styler,
noe som gir optimal brukervennlighet.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Hvordan? De tilbyr en betydelig
miljøforbedring på ett eller ﬂere av de grønne
nøkkelområdene til Philips – energieﬀektivitet,
emballasje, farlige stoﬀer, vekt, resirkulering og
kassering og livstidspålitelighet.
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Spesiﬁkasjoner
Tilbehør
Krølltang
Rettetang
Tilbehør
Styleguide: med 10 frisyrer som er enkle å lage
Hårstrikk: 2
Stor hårlasso

Funksjoner
Belegg på oppvarmede deler: Keramikk
Trommeldiameter: 25 millimeter
Størrelse, rettetang: 30 x 80 mm
Kald tupp
Roterbar ledning
Oppbevaringskrok
OneClick-utløserteknologi

Tekniske spesiﬁkasjoner
Friseringstemperatur: Opptil 210 °C
Varmeelementtype: PTC
Oppvarmingstid: 60 sek
Kabellengde: 1,8 m
Platestørrelse: Krølltang 90 mm
Spenning: 110–240 V
Service
To års verdensomspennende garanti
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