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Urządzenie do
multistylizacji

StyleCare

 
Ponad 10 stylizacji w jednym

5 nasadek i akcesoria

Książkowy przewodnik po
fryzurach

Technologia OneClick

 
BHH811/00

Wystarczy nałożyć
Książkowy przewodnik z propozycjami ponad 10 fryzur

Każdego dnia inna fryzura! Za pomocą nowego urządzenia do multistylizacji Philips i książkowego przewodnika

po fryzurach możesz stworzyć ponad 10 różnych stylizacji. Zestaw umożliwia m.in. wygładzenie,

wyprostowanie, zakręcenie, upięcie włosów i nie tylko.

Doskonale wystylizowane włosy
Prostownica 80 mm umożliwiająca wygładzenie włosów

Wałek 25 mm do tworzenia dowolnych loków — od mocno do luźno skręconych

Książkowy przewodnik po fryzurach i 3 przydatne akcesoria pozwalają stworzyć ponad 10 stylizacji

Profesjonalne ustawienie temperatury pozwala uzyskać perfekcyjną fryzurę

Łatwość użytkowania
Technologia OneClick umożliwia szybką i łatwą zmianę nasadek

Szybkie nagrzewanie — 60 sek.

Nienagrzewająca się końcówka — prosta i bezpieczna stylizacja

Przewód zasilający 1,8 m

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

Pielęgnacja włosów
Ochronna powłoka ceramiczna



Urządzenie do multistylizacji BHH811/00

Zalety Dane techniczne

Prostownica umożliwiająca wygładzenie
włosów
Płytki prostujące 80 mm umożliwiają

doskonałe wygładzenie włosów.

Lokówka pozwalająca uzyskać piękne loki
Wałek 25 mm do tworzenia dowolnych,

doskonałych loków — od mocno do luźno

skręconych.

3 uniwersalne akcesoria do włosów
W zestawie przewodnik po fryzurach do

stworzenia ponad 10 fryzur, 2 gumki do włosów

ułatwiające układanie oraz pętelka do

upinania i eksperymentowania z fryzurą.

Technologia zwalniania OneClick
Technologia OneClick umożliwia szybszą i

łatwiejszą zmianę nasadek. Aby zdjąć

nasadkę, wystarczy nacisnąć przycisk,

trzymając za nienagrzewającą się końcówkę.

Temperatura do 210°C
Wysoka temperatura pozwala zmienić kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd

włosów.

Krótki czas nagrzewania
Lokówka nagrzewa się szybko — jest gotowa

do pracy w 60 sekund.

Łagodna dla włosów
Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia

równomierne rozprowadzanie ciepła i jest

mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają

miękkie i lśniące.

Nienagrzewająca się końcówka
Końcówka lokówki jest wykonana ze

specjalnego materiału termoizolacyjnego,

który się nie nagrzewa. Można ją bezpiecznie

trzymać podczas modelowania włosów, aby

zapewnić optymalną łatwość użycia.

Przewód o długości 1,8 m
Wygodne użytkowanie dzięki przewodowi

zasilającemu o długości 1,8 m.

Obrotowy kabel
Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

 

Wyposażenie dodatkowe
Lokówka

Prostownica

Akcesoria
Przewodnik po fryzurach: z 10 łatwymi do

stworzenia stylizacjami

Gumka do włosów: 2

Pętelka do upinania włosów

Właściwości
Powłoka na nagrzewających się elementach:

Ceramiczna

Średnica: 25 mm

Wymiary prostownicy do włosów:

30 x 80 mm

Nienagrzewająca się końcówka

Obrotowy kabel

Ucho do zawieszania

Technologia zwalniania OneClick

Dane techniczne
Temperatura stylizacji: Do 210°C

Typ grzałki: PTC

Czas podgrzewania: 60 s

Długość przewodu: 1,8 m

Rozmiar płytki: Lokówka 90 mm

Napięcie: 110–240 V

Serwis
2 lata gwarancji

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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