
 

Lämpenevä
suoristusharja

StyleCare Essential

 
Helppokäyttöinen, suuri harja

Estää ylikuumenemisen, suojaa
hiuksia

Keraaminen pinnoite

 

BHH880/00 Luonnollisen suorat hiukset 5 minuutissa*

Sileät ja kiiltävät hiukset

Jos suoristat hiuksia päivittäin ja haluat löytää nopeamman tavan hoitaa homman

ja samalla säilyttämällä hiusten volyymin, niin ota Philipsin suoristusharja

käyttöön. Se selvittää takut ja suoristaa hiukset sekä samalla suojaa päänahkaa

kuumuudelta. Keraamisen pinnoitteen ansiosta suoristusharja liukuu hiuksissa

vaivattomasti ja samalla ThermoProtect -teknologian avulla lämpötila pysyy

tasaisena ja suojaa hiuksia.

Hoitaa ja suojaa

Keraaminen pinnoite tehokkaaseen ja miellyttävään muotoiluun

Tasainen lämpötila estää hiusten vaurioitumista

Säädä lämpötila hiustyypin mukaan

Selvittää takut ja suojaa päänahkaa kuumuudelta

Helppokäyttöinen

Suuri, leveä harja

Lämpenee nopeasti käyttövalmiiksi

Valmiusvalo

1,8 m:n johto helpottaa käyttöä

Pyörivä johto



Lämpenevä suoristusharja BHH880/00

Kohokohdat

Keraaminen pinnoite tehokkaaseen ja

miellyttävään muotoiluun

Keraaminen turmaliinipinnoite takaa

suoristusharjan liukuvuuden jotta hiusten

muotoilu olisi tehokkaampaa ja

miellyttävämpää hiuksille.

Tasainen lämpötila estää hiusten

vaurioitumista

Suorista hiukset käden käänteessä ilman

vaurioittamatta niitä. ThermoProtect-tekniikka

estää ylikuumenemisen, suojaa hiuksia ja

tekee niistä terveen näköiset pitämällä

harjanlämpötilan tasaisena

Säädä lämpötila hiustyypin mukaan

Kaksi lämpötila-asetusta (170 °C ja 200 °C)

jotka sopivat eri hiustyypeille ja paksuuksille.

Selvittää takut ja suojaa päänahkaa

kuumuudelta

Kolminkertaiset harjakset selvittävät takkuja ja

suoristavat hiuksia hellästi ja suojaavat

päänahkaa kuumuudelta.

Leveä harja

Leveällä harjalla suoristat enemmän hiuksia

kerralla.

Lämpenee nopeasti käyttövalmiiksi

Käyttövalmis 50 sekunnissa

Valmiusvalo

LED-merkkivalo ilmaisee, kun harja on

käyttövalmis.

1,8 m:n johto

1,8 m:n johto.

Pyörivä johto

Pyörivä johto tekee käytöstä kätevämpää ja

seuraa liikkeitäsi eikä sotkeudu käytön aikana.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

 



Lämpenevä suoristusharja BHH880/00

Tekniset tiedot

Hoitavat tekniikat

Keraaminen turmaliinipinnoite

ThermoProtect

Ominaisuudet

Lämpötila-asetukset: 2 asetusta, 170 ja

200 °C

Harjan muoto: Leveä

Harjausalue (mm): (P x L) 116 x 60

Lämpenevien harjasten määrä: 111

Automaattinen virrankatkaisu: 60 minuutin

kuluttua

Helppokäyttöinen

Säilytyskoukku

Pyörivä johto

Tekniset tiedot

Tuotteen koko (mm): P x L x S) 350 x 75 x 48

Harjasten kokonaismäärä: 247

Lämmitintyyppi: PTC

LED-merkkivalo: Valkoinen

Johdon pituus: 1,8 m

Jännite: Yleinen V

Huolto

2 vuoden takuu

* Testattu Kiinassa. Testiin osallistui 33 naista, joilla oli

keskipitkät hiukset.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2020‑11‑18

Versio: 4.0.1

12 NC: 8848 880 00010

EAN: 08 71010 38579 83

www.philips.com

http://www.philips.com/

