
Product Picture

Ogrevana krtača za
ravnanje las

StyleCare Essential

 
Izredno velika površina krtače

Tehnologija ThermoProtect

Turmalinska keramična prevleka

 
BHH880/00

Naravno ravni lasje v 5 minutah*
Sijoči in gladki lasje

Odkrijte naravno ravne, lepe in sijoče lase v samo 5 minutah. Naša tehnologija ThermoProtect in zasnova ščetin

poskrbita za zdrav videz gladkih las.

Nega in zaščita
Turmalinska keramična prevleka

Tehnologija ThermoProtect

2 nastavitvi temperature za vašo vrsto las

Zasnova s trojnimi ščetinami

Enostavna uporaba
Velika krtača v obliki lopatice

Hiter čas segrevanja

Indikator pripravljenosti

1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost

Vrtljiv kabel



Ogrevana krtača za ravnanje las BHH880/00

Značilnosti Specifikacije
Turmalinska keramična prevleka
Turmalinska keramična prevleka za sijoče,

gladke in ravne lase.

Tehnologija ThermoProtect
Tehnologija ThermoProtect ohranja stalno

temperaturo po vsej krtači in tako preprečuje

pregrevanje ter skrbi za zaščito in zdrav videz

vaših las.

2 nastavitvi temperature
Dve nastavitvi temperature (170 °C in 200 °C),

ki najbolj ustrezata vaši vrsti las.

Zasnova s trojnimi ščetinami
Zasnova s trojnimi ščetinami nežno razplete in

poravna lase, hkrati pa zaščiti vaše lasišče

pred toploto.

Krtača v obliki lopatice
Zasnova v obliki lopatice za ravnanje večje

količine las na en mah.

Hiter čas segrevanja
Pripravljen za uporabo v 50 sekundah.

Indikator pripravljenosti
Indikator LED ponazarja, da je krtača

pripravljena za uporabo.

1,8-metrski kabel
1,8-metrski kabel.

Vrtljiv kabel
Vrtljiv kabel za udobno uporabo.

 

Negovalne tehnologije
Turmalinska keramična prevleka

ThermoProtect

Značilnosti
Nastavitve temperature: 2 nastavitvi, 170 °C

in 200 °C

Oblika krtače: Lopatica

Površina krtačenja (mm): 116 (D) x 60 W (Š)

Število ogrevanih ščetin: 111

Samodejni izklop: Po 60 minutah

Enostavna uporaba
Kavelj za shranjevanje

Vrtljiv kabel

Tehnične specifikacije
Velikost izdelka (mm): 350 (D) x 75 (Š) x 48 (G)

Skupno število ščetin: 247

Tip grelnika: PTC

Indikator LED: Bela barva

Dolžina kabla: 1,8 m

Napetost: Univerzalni V

Servis
Dveletna garancija

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

celotno življenjsko dobo.

* Merjeno pri 33 ženskah s srednje dolgimi lasmi. Test je

bil opravljen na Kitajskem.
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