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Werkt op batterijen

 
HP4585/00

Gemakkelijk borstelen,

direct glans

De nieuwe Philips ionische stijlborstel houdt je haar altijd en overal glad en

glanzend en is heerlijk in gebruik.

Prachtig gestyled haar

Ionenverzorging voor glad, glanzend haar

Gebruiksvriendelijk

Borstelkussen met optimaal oppervlak is comfortabel in gebruik

Ergonomisch ontwerp voor een betere gebruikservaring

Borstelkussen is afneembaar voor eenvoudig schoonmaken

Klein en mooi ontwerp, een echte schoonheidsaccessoire

Batterij voor snel starten

Minder beschadiging van je haar

Borstelharen met naadloze ronde punten zijn zacht voor haar en hoofdhuid



Ionische stijlborstel HP4585/00

Kenmerken

Ionenverzorging

Statische elektriciteit bestaat overal, vooral in

een droge omgeving. Daardoor gaat je haar

snel krullen en raakt het in de war. Om je te

helpen om van dit vervelende probleem af te

komen, hebben wij een eenvoudige oplossing:

een ionische stijlborstel. De ionisator genereert

negatieve ionen die de positieve lading van

statische elektriciteit neutraliseren. Dit helpt bij

het verminderen van pluizigheid en maakt je

haar direct weer glad en glanzend. Voor het

verbeteren van de diffusie van ionen op haar,

houden we de ionisator dicht bij het kussen,

zodat de ionen efficiënter over het haar worden

verspreid tijdens het borstelen. Zie er vanaf nu

altijd en overal netjes uit!

Zachte borstelharen

Alle borstelharen zijn naadloos om schade aan

de hoofdhuid of vastzittende haren tijdens

gebruik te voorkomen. De speciale ronde

uiteinden hebben een groter oppervlak,

waardoor ze zachter aanvoelen op een

kwetsbare hoofdhuid.

Optimaal borstelkussen

Het optimaal ontworpen borstelkussen zorgt

voor een betere krachtverdeling en volgt de

contouren van het hoofd voor meer gemak en

comfort. Het borstelen is nog steeds

comfortabel, ondanks het compacte formaat. Je

kunt dus gemakkelijk genieten van een snelle

maar heerlijk kalmerende hoofdmassage, en je

hebt altijd en overal glanzend en glad haar.

Compact, mooi ontwerp

De compacte borstel past in je make-uptasje

en kleine tassen. Je kunt hem altijd

meenemen en altijd en overal gebruiken. Het

opvallende silhouet, de naadloze kap en het

aantrekkelijke, vrouwelijke ontwerp maken

deze borstel een iconische

schoonheidsaccessoire met uitstekende

prestaties.

Ergonomische vormgeving

Als je op zoek bent naar het handvat van de

borstel, is dit ons advies: je hebt geen

handgreep nodig met de ionische stijlborstel

van Philips! Philips-ontwerpen draaien altijd

om jou. De naadloze en ergonomisch gebogen

kap past uitstekend in je hand voor een

geweldige borstelervaring.

Afneembaar borstelkussen

Borstelkussen kan eenvoudig worden

verwijderd, zodat je dit regelmatig met water

kunt reinigen om de borstel schoon te houden.

Batterij

Batterij meegeleverd in verpakking om snel te

beginnen met stijlen.
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Specificaties

Technische specificaties

Voltage: 1,5 volt

Batterij: 1 x AAA

Ontwerp

Kleur: Lavendelpaars

Kleur LED-lampje: Wit

Formaat: 12 (l) x 6,5 (b) x 4 (h) cm

Accessoires

Accessoires: 1 AAA-batterij

Kenmerken

Borstelkussen: Afneembaar
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