
 

 

„Philips“
Sudėtinis modeliavimo 
prietaisas

HP4698/10
Kūrybiškesnis stilius, nuolatinė priežiūra

„SalonSuper“ stilistas
Norite suskaičiuoti, kiek yra būdų padaryti puikias šukuosenas? „SalonMultistylist 10 in 1“ 
turi dešimt įvairiapusiškų keraminių modeliavimo priedų. Jie puikiai tiks kuriant visas 
šukuosenas, kurias tik galite sugalvoti... ir dar daugiau.

Puikiai sušukuoti plaukai
• Keramikinės plokštelės lygiam slydimui ir blizgantiems plaukams
• 13 dalių modeliavimo įkaitinus rinkinys neribotam modeliavimui
• Užmaunamas šepetys suteikia daugiau purumo ir suformuoja gražias bangas
• Slankiklis ant spiralės gražioms garbanoms
• Mažos garbanojimo žnyplės mažoms garbanėlėms ir bangelėms
• Didelės garbanojimo žnyplės didelėms garbanoms
• Spiralinės garbanojimo žnyplės – palaidoms bangoms

Lengva naudoti
• Įeina: spaustukai skirti paprastam modeliavimui
• Puikus antgalis lengvesniam ir saugesniam naudojimui
• Sukamasis laidas padės išvengti laidų susipynimo
• Karščiui atsparus krepšelis
• Automatinis išjungimas po 60 min.
• Įjungta / išjungta indikat. lemputė



 Keramikinės plokštelės

Keramika yra mikroskopiškai glotni ir patvari 
medžiaga, todėl puikiai tinka tiesinimo 
plokštėms. Plokštės lengvai slysta jūsų plaukais, 
suteikdamos jiems nuostabaus spindesio.

13 dalių modeliavimo įkaitinus rinkinys
Su modeliavimo įkaitinus prietaisu galite 
sukurti bet kokią šukuoseną. Kurkite!

Užmaunamas šepetukas

Norėdami daugiau purumo ir gražių bangų, 
lengvai uždėkite šį priedą ant žnyplių.

Slankiklis ant spiralės
Paprasčiausiai atkartokite bangas ir sukursite 
nuostabias garbanas. Dar niekada nebuvo taip 
lengva!

Spiralinės garbanojimo žnyplės
Ant garbanojimo žnyplių įspaustos spiralės 
lengvai sukuria palaidas bangas.

Spaustukai
Spaustukų pagalba atskirsite plaukus ir lengvai 
sukursite šukuoseną.

Puikus antgalis

Kad modeliavimo prietaiso antgalis išliktų 
vėsus, jis yra pagamintas iš specialios šilumos 
izoliacinės medžiagos, todėl kurdami 
šukuoseną, galite saugiai laikyti prietaisą.

Sukamasis laidas

Laido susukimo technologija susuka laidus, 
todėl jie nesusipainioja.

Karščiui atsparus krepšelis
Šis karščiui atsparus krepšelis puikiai tinka 
modeliavimui kelionėje. Jums nebereikės 
daugiau laukti, kol jūsų modeliavimo prietaisas 
atvės. Paprasčiausiai įdėkite jį į karščiui atsparų 
krepšelį.

Saugu naudoti

Automatinio išsijungimo funkcija buvo sukurta 
jūsų ramybei. Jei paliksite suktuką įjungtą, jis 
automatiškai išsijungs po 60 min.

Įjungta / išjungta indikat. lemputė

Įjungta / išjungta indikat. lemputė

1,8 m ilgio laidas

1,8 m maitinimo laidas
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Techniniai duomenys
• Įtampa: 100-240 V
• Maitinimas: 25 W
• Tvirtas korpusas: įvairūs
• Laido ilgis: 1,8 m
• Spalva / apdaila: įvairūs

Aptarnavimo galimybės
• Pakeitimas

Plaukų tipas
• Dabartinis plaukų stilius: Tiesūs, Banguoti, 

Garbanoti
• Galutinis rezultatas: Įvairūs stiliai
• Silpniems plaukams
• Plaukų ilgis: Ilgi, Vidutinis
• Plaukų storis: Ploni
•
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