
 

 

Philips
Multistyler

HP4698/10
Mere kreative frisurer, konstant pleje

SalonSuper Stylist
Vil du vide, hvor mange forskellige måder du kan få en fantastisk frisure på? 
SalonMultistylist 10-i-1 har ti alsidige keramiske styling-tilbehørsdele. De er perfekte til at 
skabe alle de frisurer, du kan komme på... og mange flere.

Flot, stylet frisure
• Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår
• Multistyler i 13 dele giver uanede muligheder for styling
• Børste, der kan glides på, giver ekstra fylde og smukke bølger
• Spiraltang til slangekrøller
• Lille krøllejern til små krøller og slangekrøller
• Stort krøllejern til store krøller
• Spiralformet krøllejern til løse bølger

Brugervenlig
• Inklusiv: hårklemmer til nem styling
• Cool tip til nemmere og mere sikker brug
• Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger
• Varmebestandigt etui
• Automatisk slukning efter 60 minutter
• Til/fra-indikatorlys



 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.

Multistyler i 13 dele
Alle de frisurer, du kan forestille dig, er mulige 
med de alsidige styling-værktøjer. Vær kreativ!

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!

Spiralformet krøllejern
De afgrænsede spiraler på krøllejernet gør det 
nemt at lave løse krøller.

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.

Ledning med kugleled

Praktisk ledning med kugleledsteknologi 
roterer ledningen, så du undgår 
sammenfiltrede ledninger.

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.

Sikker brug

Auto-sluk-funktionen er designet til at give ro i 
sindet. Hvis du glemmer det, slukker 
krøllejernet selv automatisk efter 60 minutter.

Til/fra-indikatorlys

Til/fra-indikatorlys

1,8 m ledning

1,8 m ledning
HP4698/10

Vigtigste nyheder
Multistyler
  



Udgivelsesdato  
2012-03-09

Version: 9.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Tekniske specifikationer
• Spænding: 100-240 V
• Strøm: 25 W
• Materiale: kabinet: diverse
• Ledningslængde: 1,8 m
• Farve/finish: diverse

Service
• Udskiftning

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