
 

 

Philips SalonMultistylist
Multistyler

HP4696/10
Kreative frisurer, konstant pleje

SalonSuper Stylist
Vil du vide, hvor mange forskellige måder du kan få en fantastisk frisure på? 
SalonMultistylist 8-i-1 har otte alsidige keramiske styling-tilbehørsdele. De er perfekte til 
at skabe alle de frisurer, du kan komme på... og mange flere.

Flot, stylet frisure
• 3 frisurer: glat, store krøller og bølger
• Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår
• Tilbehør til glattejernet, der skaber smukke og glatte frisurer
• Crepejern giver mere struktur
• Lille krøllejern til små krøller og slangekrøller
• Stort krøllejern til store krøller
• Børste, der kan glides på, giver ekstra fylde og smukke bølger
• Spiraltang til slangekrøller

Brugervenlig
• Cool tip til nemmere og mere sikker brug
• Indikator for klar til brug
• Til/fra-indikatorlys
• Praktisk sikkerhedsstativ
• Inklusiv: hårklemmer til nem styling



 Keramiske plader

Keramik er mikroskopisk glat og robust fra 
naturens side og er et af de bedste materialer 
til glatteplader. Pladerne glider ubesværet 
gennem dit hår og giver dig et perfekt og 
glansfuldt hår.

Tilbehør til glattejernet
De keramiske plader glider ubesværet gennem 
håret og giver dig en perfekt og glansfuld 
frisure.

Børste, der kan glides på

Dette tilbehør kan nemt monteres på 
cylinderen for at give ekstra fylde og en smuk, 
bølget frisure.

Spiraltang
Bare følg kurverne for at lave de smukkeste 
slangekrøller - det har aldrig været nemmere!

Lille krøllejern
Hvis du vil lave små krøller eller slangekrøller, 
skal du bruge et krøllejern med en lille 
diameter.

Stort krøllejern
Hvis du vil lave smukke krøller eller bølger, 
skal du bruge dette tilbehør til store krøller 
med en stor diameter.

Hårklemmer
Brug hårklemmerne til at dele håret op. Det 
gør det nemmere at style alt håret.

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.

Indikator for klar til brug

Indikerer når styleren har nået den rigtige 
temperatur, så du kan se det med det samme, 
når den er klar til at style.

Varmebestandigt etui
Dette varmebestandige etui er perfekt til 
styling på farten. Du behøver ikke længere 
vente på at styleren køler ned. Bare opbevar 
den i det medfølgende varmebestandige etui.

Sikkerhedsstativ
Med sikkerhedsstativet kan du stille 
krøllejernet sikkert fra dig under brug.

Til/fra-indikatorlys

Til/fra-indikatorlys

Inklusiv: børste
Brug denne kvalitetsbørste til at fjerne 
sammenfiltringer og glatte håret, så det får 
ekstra glans.

Crepejern

Dette tilbehør giver dit hår en flot crepeeffekt.

3 frisurer: glat, store krøller

3 frisurer: glat, store krøller og bølger
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Tekniske specifikationer
• Strøm: 25 W
• Spænding: 100 - 240 V V
• Farve/finish: blå
• Ledningslængde: 1,8 m
• Materiale: kabinet: diverse

Hårtype
• Nuværende frisure: Glat, Bølget, Krøllet
• Slutresultat: Flere frisurer
• Hårlængde: Langt, Mellem
• Hårtykkelse: Tyndt

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret
•
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