
 

 

Philips SalonCurl Pro
Krultang

• Tang van 32 mm
• Keramisch

HP4654
Professioneel volume en professionele krullen
SalonCurl Pro
Met de professionele SalonCurl Pro-krultang breng je snel volume en krullen in je haar. 
Je haar blijft langdurig in model en de keramische buitenlaag en het EHD-
verwarmingselement bieden het ook nog extra bescherming.

Beschermende keramische buitenlaag
• De keramische buitenlaag plakt niet en geeft een gelijkmatige warmte

De ideale temperatuur digitaal instellen
• 9 digitaal instelbare verwarmingsstanden voor elk type krul

Volle krullen met een staaf van 32 mm
• Om grote krullen te maken en volume toe te voegen aan je stijl

Warm in slechts 30 seconden
• Warmt op tot 100ºC in slechts 30 seconden

Draaisnoer voor moeiteloos gebruik
• Draaisnoer voorkomt dat het snoer in de knoop raakt



 Digitale temperatuurstanden en digitaal 
display
Er zijn 9 verwarmingsstanden die instelbaar zijn 
tussen 100ºC en 180ºC dus geschikt zijn voor alle 
haartypen en voor zowel stevige als losse krullen.

Beschermende keramische buitenlaag

De keramische buitenlaag plakt niet aan je haar en 
verdeelt de warmte gelijkmatig.

32-mm staaf
om grote krullen te maken en volume toe te voegen 
aan je stijl.

Korte opwarmtijd
Warmt op tot 100ºC in slechts 30 seconden, zodat 
je snel aan de slag kunt.

Meedraaiend snoer

De handige draaitechnologie draait het snoer 
waardoor deze niet meer in de knoop komt.

Gereedlampje
Kleur van het lampje wordt groen wanneer de 
ingestelde temperatuur is bereikt.
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Technische specificaties
• Wattage: 38 (180 MAX.) W
• Voltage: 110-240 V

• Snoerlengte: 2,2 m
• Maximumtemperatuur: 180 °C
• Verhittingstijd: 30 sec.
•

Specificaties
Krultang
Tang van 32 mm Keramisch
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