Multi-Styler
StyleCare
Fler än tio frisyrer i en låda
Fem tillbehör
Stilguide
OneClick-teknik

BHH811/00

Klicka på din stil
10+-frisyrer med stilguide
Gör en helt ny frisyr varje dag! Från hår som är perfekt friserat, rakt, lockigt eller
med mycket volym till håruppsättningar. Använd den nya Philips Multi-Styler och
stilguiden för att skapa mer än 10 frisyrer.
Vackert stylat hår
80 mm plattång som ger snygga resultat
25 mm kolv som används för att skapa fasta eller lösa lockar
Stilguide och tre användbara hårtillbehör för ﬂer än tio frisyrer
Professionell hög temperatur för perfekta resultat
Lättanvänd
Med OneClick-teknik blir det snabbt och enkelt att byta tillbehör
Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder
Kall spets ger enklare och säkrare användning
1,8 m sladd
Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar
Bra hårvård
Skyddande keramisk beläggning

Multi-Styler
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Funktioner
Plattång som ger eleganta resultat

Temperatur på upp till 210 °C

Kall topp

80 mm plattångsplattor som ger perfekta och
eleganta resultat.

Tack vare den här höga temperaturen kan du
forma ditt hår och få den där perfekta frisyren
du så gärna vill ha.

Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt
värmeisolerande material så att den inte blir
varm. Du kan hålla i den när du lockar håret
utan att riskera att bränna dig för att göra
hanteringen enklare.

Locktång som ger fantastiska lockar
Snabb uppvärmning

1,8 m lång sladd

25 mm kolv som är perfekt för att skapa fasta
eller lösa lockar.

Den här stylern har snabb uppvärmning och är
klar att användas inom 60 sekunder

Tre ﬂexibla hårtillbehör
Skonsam mot håret

Med stilguide för att skapa ﬂer än tio frisyrer,
två gummiband för enkel hårstyling och en
hårögla för stilexperiment.
OneClick release-teknik

Tack vare Multi-stylerns OneClick-design har
det aldrig gått snabbare eller varit enklare att
byta tillbehör. Tryck helt enkelt på knappen
med du håller den kalla spetsen och ta loss
tillbehöret.

En skyddande keramisk beläggning fördelar
värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger
glänsande och mjukt hår.

Praktisk att använda tack vare den 1,8 m långa
strömsladden.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
gröna områden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.
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Speciﬁkationer
Tillbehör
Locktång
Plattång
Tillbehör
Stilguide: med tio frisyrer som är enkla att
skapa
Elastiskt band: 2
Hårslinga

Funktioner
Beläggning på uppvärmda delar: Keramisk
Cylinder, diameter: 25 mm
Plattångsstorlek: 30 x 80 mm
Kall topp
Roterbart sladdfäste
Förvaringskrok
OneClick release-teknik
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Tekniska speciﬁkationer
Stylingtemperatur: Upp till 210 °C
Värmetyp: PTC
Uppvärmningstid: 60 sek
Kabellängd: 1,8 m
Plattstorlek: Locktång 90 mm
Spänning: 110-240 V
Service
2 års världsomfattande garanti

