
 

Uppvärmd
plattborste

StyleCare Essential

 
Stor borste för enkel styling

Konstant temperatur, skonsam
för håret

Keramisk beläggning

 

BHH880/00 Naturligt rakt hår på 5 minuter*
Mjukt, glansigt och krusningsfritt hår

Plattar du håret regelbundet men skulle vilja hitta en snabbare och skonsammare

styling som dessutom bibehåller hårets volym? Då borde du testa Philips

uppvärmda plattborste, som reder ut och plattar håret samtidigt som den skyddar

hårbotten mot värme. Den keramiska beläggningen gör att borsten glider lätt över

håret medan ThermoProtect håller temperaturen konstant och skyddar håret.

Vårda och skydda

Keramisk beläggning för skonsam och effektiv styling

Konstant temperatur undviker att håret skadas

Anpassa temperaturen efter din hårtyp

Reder ut håret och skyddar hårbotten mot värme

Lättanvänd

Stor borstyta

Snabb uppvärmning

LED-lampa indikerar när borsten är uppvärmd

1,8 m lång sladd

Roterbart sladdfäste för smidigare användning



Uppvärmd plattborste BHH880/00

Funktioner

Keramisk beläggning för skonsam och

effektiv styling

Den keramiska beläggningen i turmalin gör att

borsten glider lätt över håret så att stylingen

blir både effektiv och skonsam. Plattborsten

bibehåller hårets naturliga volym och gör det

glansigt, mjukt och frissfritt.

Konstant temperatur undviker att håret

skadas

Platta håret på nolltid utan att det tar skada.

Tack vare ThermoProtect-tekniken håller

plattborsten en konstant temperatur som gör att

håret inte bränns eller slits på grund av för

höga temperaturer.

Anpassa temperaturen efter din hårtyp

Två temperaturinställningar för att passa alla

hårtyper och tjocklekar på håret, 170 °C och

200 °C.

Reder ut håret och skyddar hårbotten mot

värme

Den uppvärmda plattborsten är utformad för att

försiktigt reda ut och platta håret, samtidigt

som piggarna skyddar hårbotten mot värme.

Piggarna ger en jämn värmefördelning för att

du ska kunna platta håret snabbare och lättare.

Stor borstyta

Med den stora borsten kan du platta mer hår åt

gången och få ett naturligt, rakt hår snabbare.

Snabb uppvärmning

Plattborsten är uppvärmd och klar att använda

på endast 50 sekunder.

LED-lampa indikerar när borsten är

uppvärmd

LED-lampa indikerar när borsten är klar att

användas.

1,8 m lång sladd

Praktisk att använda tack vare den 1,8 m långa

strömsladden.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Uppvärmd plattborste BHH880/00

Specifikationer

Omsorgsfulla tekniker

Keramisk beläggning i turmalin

ThermoProtect

Funktioner

Temperaturinställningar: 2 inställningar, 170

°C och 200 °C

Borstform: Paddel

Borstyta (mm): 116 L x 60 B

Antal uppvärmda borststrån: 111

Automatisk avstängning: efter 60 min

Lättanvänd

Förvaringskrok

Roterbart sladdfäste

Tekniska specifikationer

Produktstorlek (mm): 350 L x 75 B X 48 D

Totalt antal borststrån: 247

Värmetyp: PTC

LED-indikatorlampa: Vit färg

Sladdlängd: 1,8  m

Spänning: Universell V

Service

2 års garanti

* Mätt på 33 kvinnor med medellångt hår. Test utfört i

Kina.
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