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Plattång, locktång och
värmeborste

Medföljande stilguide och
hårtillbehör

Byt stylingverktyg med ett klick

Temperaturinställning på 160 °C
till 210 °C

 

BHH822/00

Tre stylingmetoder i ett verktyg
Skapa mer än 15 olika frisyrer

Tänk om varje dag hade varit en bra hårdag och du dessutom själv hade kunnat

variera dina frisyrer - från glammigt hollywoodsvall till rakt och skinande blankt .

Med Philips StyleCare Multi-Styler kan du med ett klick skifta mellan en lockttång,

plattång eller värmeborste. Stilguiden ger dig tips och hårtillbehör till mer än 15

olika frisyrer.

Vackert stylat hår

80 mm plattång för rakt och glansigt hår

25 mm locktång

Värmeborste på 32 mm för naturligt svall med lyxig volym

Stilguide och 11 användbara hårtillbehör för mer än 15 frisyrer

Lättanvänd

Byt stylingverktyg med ett klick

Temperaturinställning på 160 °C till 210 °C

Snabb uppvärmning

Klart att använda-indikator

Automatisk avstängning för trygg användning

1,8 m sladd

Roterbart sladdfäste för smidigare användning

Bra hårvård

Keramisk beläggning som skyddar ditt hår
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Funktioner

80 mm plattång för rakt och glansigt hår

Plattången med 80 mm plattor hjälper dig

undvika den dagliga kampen mot frissighet

och gör att du snabbt och enkelt kan få till ett

rakt och glansigt resultat.

25 mm locktång

Att locka med locktång skapar volym och ett

härligt svall. Med en högre

temperaturinställning kan du skapa mer

stylade, fasta lockar som håller hela dagen. En

lägre temperatur skapar lite lösare lockar för en

naturlig look. Locka då håret som vanligt och

dra fingrarna igenom eller borsta det lätt

efteråt.

Värmeborste på 32 mm för naturligt svall med

lyxig volym

Använd värmeborsten för att få till en luftig och

nyfönad känsla. Att föna med en värmeborste

ger håret volym och skapar luftiga vågor som

du annars bara får på salong.

Medföljande stilguide med 11 hårtillbehör

Multi-stylerns stilguide innehåller två elastiska

band, fyra mini-scrunchies, en hårklämma och

fyra hårspännen, en kam, två sprialhandtag, en

hårslinga, hårögla, ett hårspänne, en

bananklämma och en sidokam - allt som

behövs för att skapa mer än 15 olika frisyrer.

Byt stylingverktyg med ett klick

Du kan enkelt variera stylingmetod genom att

hålla in knappen på handtaget och vrida längst

ute på stylinghuvudet.

Temperaturinställning på 160 °C till 210 °C

De två temperaturinställningarna 160 °C till 210

°C ger dig möjlighet att anpassa stylingen till

din hårkvalitet och skapa ett hållbart resultat.

Snabb uppvärmning

När du har bestämt vilket verktyg du vill

använda är multi-stylern uppvärmd och redo

efter redan 45 sekunder.

Klart att använda-indikator

Den inbyggda LED-indikatorn lyser när

stylingjärnet har uppnått önskad temperatur

och är klar att börja användas.

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

Varmt borste

Tillbehör

Stilguide: med 15 frisyrer som är enkla att

skapa

Elastiskt band: 2

Hårslinga

Hårklämmor

Hårnålar: 4

Bananklämma

Elastisk mini-scrunchy: 4

Spiralhandtag: 2

Kam

Hårspännen

Hårögla

Sidokam

Funktioner

Beläggning på uppvärmda delar: Keramisk

Cylinder, diameter: Locktång 25 mm

Cylinder, diameter: Uppvärmd borste 32 mm

Plattångsstorlek: 30 x 80 mm

Kall topp

Roterbart sladdfäste

Förvaringskrok

OneClick release-teknik

Tekniska specifikationer

Värmeinställningar: 2

Stylingtemperatur: 180 – 210 °C

Värmetyp: PTC

Uppvärmningstid: 45 sek

Kabellängd: 1,8  m

Plattstorlek: Locktång 90 mm, Uppvärmd

borste 90 mm

Spänning: 110-240 V

Service

2 års världsomfattande garanti
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