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BHH822/00

Več pričesk na zahtevo
15 nastavkov in vodnik za oblikovanje za različne videze

Vsak dan drugačen videz! Od popolnoma elegantnih, ravnih in kodrastih las z

dodanim volumnom do dvignjenih pričesk – ustvarite več kot 15 pričesk z novim

Philipsovim vsestranskim oblikovalnikom z vodnikom za oblikovanje.

Čudovito oblikovani lasje

80-mm ravnalnik za gladke lase

25-mm cevka za kodranje za drobne ali sproščene kodre

32-mm ogrevana krtača za bogat volumen

Vodnik za oblikovanje in 11 uporabnih dodatkov za lase za več kot 15 pričesk

Enostavna uporaba

Tehnologija OneClick za hitro in enostavno zamenjavo nastavka

Nastavitvi temperatur za oblikovanje 160 °C ali 210 °C

Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 45 sekundah

Indikator LED za oblikovanje z optimalno temperaturo

Samodejni izklop za varno uporabo

1,8-metrski napajalni kabel

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

Nega las

Zaščitna keramična prevleka
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Značilnosti

Ravnalnik za gladke lase

80-mm ravnalni plošči za popolne gladke lase.

Kodralnik za čudovite kodre

25-mm cevka za kodranje za popolne drobne

ali sproščene kodre

Ogrevana krtača za bogat volumen

Lase enostavno počešite in ustvarite popolno

razkošno pričesko.

11 vsestranskih dodatkov za lase

Vključeni so vodnik za oblikovanje in vsi

dodatki, ki jih potrebujete, da ustvarite več kot

15 pričesk! Komplet za oblikovanje pričesk

vključuje 2 elastiki, 4 majhne elastike,

oblečene v blago, lasno zaponko, 4 lasnice,

glavnik in 2 spiralni lasnici za enostavno

oblikovanje pričeske. Zanka za vpletanje,

pripomoček za potegovanje las, lasnica,

sponka za lase "banana" in stranski glavniček

vam bodo omogočili preizkušanje in

ustvarjanje čudovitih pričesk.

Tehnologija OneClick za sprostitev nastavka

Zasnova večnamenskega oblikovalnika

OneClick omogoča najhitrejšo in

najenostavnejšo zamenjavo nastavkov.

Enostavno ga pritrdite, nato pa ob pridržanju

hladne konice pritisnite gumb za sprostitev.

2 nastavitvi temperature

2 nastavitvi temperature za popolno pričesko.

Izberite eno izmed profesionalnih visokih

temperatur za ravnanje in ustvarite dolgo

obstojno pričesko, pri tem pa negujte lase.

Hitro segrevanje

Oblikovalnik se hitro segreje in je pripravljen za

uporabo v 45 sekundah.

Indikator pripravljenosti za oblikovanje

Indikator pripravljenosti vas opozori, ko

oblikovalnik doseže ustrezno temperaturo.

Nežna bela LED-lučka najprej nežno utripa,

nato pa začne stalno svetiti, kar pomeni, da je

oblikovalnik pripravljen za uporabo.

Nežen do las

Zaščitna keramična prevleka zagotavlja

enakomerno segrevanje in omejuje

poškodovanje las za sijoče in mehke lase.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.
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Specifikacije

Nastavki

Kodralnik

Ravnalnik las

Ogrevana krtača

Dodatna oprema

Vodnik za oblikovanje: s 15 enostavnimi

pričeskami

Elastika: 2

Zanka za vpletanje

Lasne zaponke

Lasne sponke: 4

Sponka za lase "banana"

Majna elastika, oblečena v blago: 4

Spiralna lasnica: 2

Glavnik

Lasnica

Pripomoček za potegovanje las

Stranski glavniček

Značilnosti

Prevleka segretih delov: Keramika

Premer cevke: Kodralnik 25 mm

Premer cevke: 32-mm ogrevana krtača

Velikost ravnalnika: 30 × 80 mm

Hladna konica

Vrtljiv kabel

Kavelj za shranjevanje

Tehnologija OneClick za sprostitev nastavka

Tehnične specifikacije

Nastavitve temperature: 2

Temperatura za oblikovanje: 180 °C, 210 °C

Tip grelnika: PTC

Čas segrevanja: 45 s

Dolžina kabla: 1,8 m

Velikost plošče: 90-mm kodralnik, 90-mm

ogrevana krtača

Napetost: 110-240 V

Servis

2-letna mednarodna garancija
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