
 

Oppvarmet børste

StyleCare Essential

 
Stor børste for enkel styling

Konstant temperatur, skånsom
for håret

Keramisk belegg.

 

BHH880/00 Naturlig rett hår på 5 minutter*
Mykt, glansfullt og uten statisk elektrisitet

Retter du jevnlig ut håret ditt, men vil gjerne finne en raskere og mer komfortabel

styling som også opprettholder hårets volum? Da bør du teste Philips oppvarmet

rettebørste som grer og retter ut håret, samtidig som den beskytter hodebunnen

mot varmen. Det keramiske belegget gjør at børsten glir lett over håret mens

ThermoProtect holder konstant temperatur og beskytter håret.

Pleiende og beskyttende

Keramisk belegg for skånsom og effektiv styling

Konstant temperatur unngår skade på håret

Tilpass temperaturen til din hårtype

Grer ut håret og beskytter hodebunnen mot varme

Enkel i bruk

Stor børste

Rask oppvarming

LED-lampen indikerer når børsten er oppvarmet

1,8 lang ledning

Roterbar ledningsfeste for enklere bruk



Oppvarmet børste BHH880/00

Høydepunkter

Keramisk belegg for skånsom og effektiv

styling

Det keramiske belegget i turmalinen gjør at

børsten glir lett over håret, og gjør stylingen

både skånsom og effektiv. Rettebørsten

opprettholder hårets naturlige volum og gjør

det glansfullt, mykt og uten statisk elektrisitet.

Konstant temperatur unngår skade på håret

Rett ut håret på null tid uten å skade håret.

Takket være ThermoProtect-teknologien holder

rettebørsten en konstant temperatur og sørger

for å ikke brenne eller slite håret på grunn av

for høy temperatur.

Tilpass temperaturen til din hårtype

To temperaturinnstillinger for å passe alle

hårtyper og hårtykkelse, 170 ° C og 200 ° C.

Grer ut håret og beskytter hodebunnen mot

varme

Den oppvarmede rettebørsten er designet for å

forsiktig gre og rette ut håret, samtidig som

piggene beskytter hodebunnen mot varme.

Piggene gir en jevn varmefordeling slik at du

kan rette ut håret enklere og raskere.

Stor børste

Med den store børsten kan du rette ut mer hår

av gangen, og raskere få et naturlig rett hår.

Rask oppvarming

Rettebørsten er oppvarmet og klar for bruk på

bare 50 sekunder.

LED-lampen indikerer når børsten er

oppvarmet

LED-lampen indikerer når børsten er klar for

bruk.

1,8 lang ledning

Praktisk å bruke takket være den 1,8 lange

ledningen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

 



Oppvarmet børste BHH880/00

Spesifikasjoner

Beskyttende teknologier

Keramisk turmalinbelegg

ThermoProtect

Funksjoner

Temperaturinnstillinger: 2 innstillinger, 170 og

200 °C

Børsteform: Bred

Børsteområde (mm): 116 (L) x 60 (B)

Antall oppvarmede børstehår: 111

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Enkel i bruk

Oppbevaringskrok

Roterbar ledning

Tekniske spesifikasjoner

Produktstørrelse (mm):

350 (L) x 75 (B) x 48 (D)

Totalt antall børstehår: 247

Varmeelementtype: PTC

LED-indikator: Hvit farge

Ledningslengde: 1,8 m

Spenning: Universell V

Service

To års garanti

* Målt på 33 kvinner med mellomlangt hår. Testet i Kina.
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