
Krøllejern
 

SalonCurl Ceramic

Keramisk

20 mm cylinder

 
HP4658/00

Få de krøller, du ønsker dig
SalonCurl Ceramic krøllejern

Tætte, løse, formede eller fyldige. Giv din frisure nøjagtigt den type krøller og bølger, du vil have med SalonCurl

Ceramic. En 20 mm cylinder og professionel keramisk belægning adskiller dette krøllejern fra alle de andre

Flot, stylet frisure

20 mm cylinder til smukke krøller

Temperatur på 180°C for smukke resultater

Børste, der kan glides på, giver ekstra fylde og smukke bølger

Mindre skade på håret

Beskyttende keramisk belægning

Brugervenlig

Indikator for klar til brug

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Til/fra-indikatorlys

Cool tip til nemmere og mere sikker brug

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

2,2 m netledning for maksimal fleksibilitet

Universel spænding



Krøllejern HP4658/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

20 mm cylinder

Hvis du vil lave smukke krøller, skal du bruge et

krøllejern med en mellemstor diameter. 20 mm

er den perfekte størrelse til at lave moderigtige,

store krøller og bølger.

Skånsom mod håret

Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn

varmefordeling og mindre skade på håret, så

du får glansfuldt og blødt hår.

Temperatur på 180°C

Den høje temperatur gør det muligt at ændre

formen på dit hår og giver dig det perfekte look,

som om du lige har været hos frisøren.

Børste, der kan glides på

Dette tilbehør kan nemt monteres på

cylinderen for at give ekstra fylde og en smuk,

bølget frisure.

Cool tip

Spidsen af styleren er lavet af et særligt

varmeisolerende materiale, der holder den

kølig. Det gør den praktisk at håndtere, når du

styler.

 

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 2,2 m

Farve/finish: mørklilla og guld

Opvarmningstid: 60s

Temperaturområde: en indstilling

Diameter på cylinder: 20 mm

Varmelegemetype: PTC-keramisk

varmeelement

Maks. temperatur: 180 °C

Spænding: verdensomspændende

Funktioner

Indikator for klar til brug

Keramisk belægning

Cool tip

Ledning med kugleled

Ophængsstrop

Hårtype

Slutresultat: Små, fyldige krøller

Hårlængde: Mellem, Langt

Hårtykkelse: Tyndt, Mellem, Tykt

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑07‑03

Version: 10.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

