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Aparat de coafat
multifuncţional

StyleCare

 
Peste 10 stiluri cu un singur
aparat

5 accesorii

Ghid de coafare

Tehnologie OneClick

 
BHH811/00

Alege stilul dorit
Peste 10 stiluri cu ghidul de coafare

Un aspect diferit în fiecare zi! De la păr perfect lucios, drept şi cârlionţat la coafuri cu părul strâns şi multe altele,

poţi crea mai mult de 10 stiluri cu noul aparat de coafat multifuncţional Philips cu ghid de coafare.

Păr coafat frumos
Placă de păr de 80 mm pentru rezultate elegante

Bară de ondulare de 25 mm pentru bucle lejere până la bucle bine definite

Ghid de coafare şi 3 accesorii de păr utile pentru peste 10 stiluri

Temperatură înaltă profesională pentru rezultate perfecte

Uşor de utilizat
Tehnologie OneClick pentru schimbarea rapidă şi uşoară a accesoriilor

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Vârf rece pentru utilizare mai uşoară şi mai sigură

Cablu de alimentare de 1,8 m

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

Îngrijire pentru părul tău
Înveliş ceramic protector



Aparat de coafat multifuncţional BHH811/00

Repere Specificaţii
Placă de păr pentru rezultate elegante
Plăci de îndreptat părul de 80 mm pentru

rezultate de o eleganţă perfectă.

Ondulator pentru bucle fabuloase
Bară de ondulare de 25 mm pentru bucle lejere

până la bucle bine definite, perfecte.

3 accesorii de păr versatile
Include un ghid de coafare pentru a crea peste

10 stiluri, 2 benzi elastice pentru coafare

uşoară şi o buclă de păr pentru a experimenta

diverse stiluri.

Tehnologie de eliberare OneClick
Schimbarea accesoriilor nu a fost niciodată mai

rapidă sau mai uşoară graţie designului

OneClick al aparatului de coafat

multifuncţional. Nu trebuie decât să ataşezi

accesoriul şi să apeşi pe buton, ţinând vârful

rece pentru a elibera.

Temperatură de până la 210 °C
Această temperatură ridicată îţi permite să

schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul

perfect pe care ţi-l doreşti.

Durată scurtă de încălzire
Acest dispozitiv de coafat are o durată de

încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60

secunde.

Delicat pe părul tău
Învelişul ceramic protector asigură distribuţia

uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a

părului pentru păr moale şi strălucitor.

Vârf rece
Vârful aparatului de coafat este fabricat dintr-

un material termoizolant special, pentru a

rămâne rece; îl poţi ţine în siguranţă în timpul

coafării, pentru uşurinţă optimă în utilizare.

Cablu de alimentare de 1,8 m
Confortabil de utilizat graţie lungimii cablului

de alimentare de 1,8 m.

Cablu de alimentare cu articulaţie
Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Accesorii
Ondulator

Aparat de îndreptat părul

Accesorii
Ghid de coafare: cu 10 stiluri uşor de creat

Bandă elastică: 2

Buclă de păr

Caracteristici
Înveliş pentru părţile fierbinţi: Ceramică

Diametru butuc: 25 mm

Dimensiunea aparatului de îndreptat părul:

30x80 mm

Vârf rece

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cârlig pentru depozitare

Tehnologie de eliberare OneClick

Specificaţii tehnice
Temperatură de coafare: Până la 210°C

Tip element de încălzire: PTC

Timp de încălzire: 60 secundă

Lungime cablu: 1,8 m

Dimensiune plăci: Ondulator de 90 mm

Tensiune: 110-240 V

Service
Garanţie internaţională 2 ani

Philips Green Logo
Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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