
 

Volume Multistyler

 

Multistyler

Alles-in-een

Met unieke draaiarm

 

BHH814/00

Glamour en volume in een handomdraai
De eerste multistyler met unieke draaiarm

Transformeer je stijl met onze eerste multistyler met unieke draaiarm. Veelzijdige looks: volume, recht, krullen en

slag, alles is eenvoudig te creëren. Draai de unieke draaiarm van de styler om je haar te stylen.

4 stijlen

Volume aanbrengen, ontkrullen of krullen en slagen maken met één beweging

Volume vanaf de wortels

Innovatieve halfronde vorm met beschermende borstelharen

Betere haarverzorging

Ionenverzorging en toermalijn-keramische platen

Digitale temperatuurstanden voor elk haartype

Gebruiksgemak

Beschermkap voor gemakkelijk opbergen



Volume Multistyler BHH814/00

Kenmerken Specificaties

Eenvoudig van stijl veranderen

Glamour is nu nog gewoner en

ongecompliceerder. Het draait allemaal om

gemak en snelheid in plaats van complex

stylen. Met de Philips Volume Multistyler kun

je eenvoudig je uiterlijk veranderen: steil haar,

krullend haar of alleen een slag in de

haarpunt. Je hebt er nog nooit zo snel zo

stralend uit gezien.

Volume vanaf de wortels

Dankzij de innovatieve semigebogen vorm met

beschermende borstelharen van de Multistyler

kun je de styler veilig dicht bij je hoofdhuid

houden, voor zichtbaar volume vanaf de wortel.

Plaats het haar op het semigebogen oppervlak

en houd dit enkele seconden in deze positie.

Wat je ook wilt, stijl of gekruld, al je haar krijgt

volume vanaf de wortel.

Glans en verzorging

Je Philips Volume Multistyler heeft een

toermalijnen keramische laag om statische

elektriciteit te verminderen en soepel glijden

tijdens het stylen te garanderen. De

ionenconditioner vermindert pluizen en geeft

het haar glans voor mooie, gladde resultaten.

Digitale temperatuurstanden

Digitale warmtestanden van 150 tot 200 °C

maken het mogelijk de juiste temperatuur voor

jouw haartype te kiezen. De

maximumtemperatuur van 200 °C zorgt voor

perfecte stylingresultaten, zelfs bij dik haar,

terwijl beschadiging van het haar wordt

geminimaliseerd.

Beschermkap

De hittebestendige beschermende dop kan

onmiddellijk na gebruik op de Volume

Multistyler worden geplaatst, zodat het

apparaat snel gemakkelijk kan worden

opgeborgen.

Technische specificaties

Snoerlengte: 2.0 m

Voltage: Universeel volt

Opwarmtijd: 45 sec.

Tang voor krullen: 32 mm

LCD-display: 150-200 C

Kenmerken

Meedraaiend snoer

Accessoires

Beschermkap
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