
 

Perie încălzită
pentru îndreptare

StyleCare Essential

 
Zonă de periere foarte mare

Tehnologie ThermoProtect

Înveliş ceramic din turmalină

 

BHH880/00

Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
Păr mătăsos, strălucitor şi drept

Lasă părul drept şi strălucitor, cu aspect natural şi plăcut, în doar 5 minute.

Tehnologia noastră ThermoProtect împreună cu designul perilor asigură un păr

drept, cu aspect sănătos.

Grijă şi protecţie

Înveliş ceramic din turmalină

Tehnologie ThermoProtect

2 setări de temperatură potrivite tipului tău de păr

Design cu peri tripli

Uşor de utilizat

Perie mare în formă de paletă

Încălzire rapidă

Led indicator pentru starea de utilizare

Cablu de 1,8 m pentru flexibilitate maximă

Cablu de alimentare cu articulaţie



Perie încălzită pentru îndreptare BHH880/00

Repere

Înveliş ceramic din turmalină

Înveliş ceramic din turmalină pentru păr drept,

strălucitor şi mătăsos.

Tehnologie ThermoProtect

Tehnologia ThermoProtect menţine

temperatura constantă pe toată suprafaţa periei

pentru a preveni supraîncălzirea, protejând

părul şi asigurându-i aspectul sănătos.

2 setări pentru temperatură

Două setări de temperatură (170 °C şi 200 °C)

pentru a se potrivi perfect tipului tău de păr.

Design cu peri tripli

Designul cu peri tripli asigură descurcarea

delicată şi îndreptarea părului, protejând

totodată scalpul de căldură.

Perie în formă de paletă

Design în formă de paletă pentru a îndrepta

mai mult păr dintr-o mişcare.

Încălzire rapidă

Gata de utilizare în 50 de secunde.

Led indicator pentru starea de utilizare

LED-ul indică momentul în care peria este

gata de utilizare.

Cablu de 1,8 m

Cablu de 1,8 m.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablu cu articulaţie pentru utilizare comodă.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Tehnologii de îngrijire

Înveliş ceramic din turmalină

ThermoProtect

Caracteristici

Setări de temperatură: 2 setări, 170 °C şi 200

°C

Forma periei: Paletă

Zonă de periere (mm): 116 L x 60 l

Număr de peri încălziţi: 111

Oprire automată: după 60 min.

Uşor de utilizat

Cârlig pentru depozitare

Cablu de alimentare cu articulaţie

Specificaţii tehnice

Dimensiunile produsului (mm): 350 L x 75 l x

48 A

Număr total de peri: 247

Tip element de încălzire: PTC

Indicator LED: Culoare albă

Lungime cablu: 1,8 m

Tensiune: Universal V

Service

2 ani garanţie

* Măsurat pe 33 de femei cu păr de lungime medie. Test

efectuat în China.
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