
 

 

Philips SalonMultistylist
Multi-Styler

Salon Stylist

HP4696/22
Kreativa stilar och konstant vård

Salon Stylist
Med Salon Stylist får du den flexibilitet som krävs för att du ska kunna skapa den senaste 
frisyren varje gång.

Vackert stylat hår
• Värmetångsset med 6 delar för kreativa stilar med omsorg
• 3 frisyrer: rakt, stora lockar och vågor
• Tillbehöret till plattången ger dig vackert, slätt hår
• Stor locktång för stora lockar
• Extra spiral för vackra korkskruvar
• Krustång för extra struktur

Mindre slitage på håret
• Keramisk beläggning med non-stick och jämn värme

Lättanvänd
• På/av-indikatorlampa
• Värmetåligt fodral
• Medföljer: hårklämmor för enkel styling
• Kall spets ger enklare och säkrare användning
• Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar



 Värmetångsset med 6 delar

Välj en frisyr som du vill ha med de flexibla 
stylingverktygen. Var kreativ!

3 frisyrer: rakt, stora lockar

3 frisyrer: rakt, stora lockar och vågor

Skyddande keramisk beläggning

Keramisk beläggning med non-stick-egenskaper och 
jämn fördelning av värmen.

Värmetåligt fodral

Det här värmetåliga fodralet är perfekt när du är på 
resande fot. Du behöver inte längre vänta på att 
stylern ska svalna. Förvara den i det medföljande 
värmetåliga fodralet.

Kall topp

Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt 
värmeisolerande material så att den inte blir varm. 
Du kan hålla i den när du lockar håret utan att riskera 
att bränna dig för att göra hanteringen enklare.

1,8 m lång sladd

1,8 m nätkabel
HP4696/22

Specifikationer
Tekniska specifikationer
• Maximal temperatur: 140 °C
• Spänning: 100-240 V V
• Färg/behandling: silver
• Sladdlängd: 1,8 m
• Material, hölje: diverse

Funktioner
• Keramisk beläggning
• Kall topp
• Upphängningsögla
• "Klar att använda"-indikator
• Roterbart sladdfäste

Hårtyp
• Slutresultat: Flera stilar
• Hårets tjocklek: Tunt

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•
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