
Συσκευή για μπούκλες

 

Κυρίως σώμα 16 χιλ.

Θερμοκρασία 190 C

Κεραμική επίστρωση

 

HP8602/00

Όμορφες μπούκλες, γερά μαλλιά
Σίδερο για μπούκλες με κεραμική επίστρωση

Οι ζωντανές, ανάλαφρες μπούκλες χαρίζουν μια ανέμελη και νεανική νότα στην εμφάνισή σας.

Τώρα μπορείτε να τις πετύχετε κι εσείς, με το σίδερο για μπούκλες CurlCeramic με την

προστατευτική κεραμική επίστρωση

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Σώμα 16 χιλ. για ζωντανές, ανάλαφρες μπούκλες

Μέγιστη θερμοκρασία 190°C για άψογα αποτελέσματα

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Προστατευτική κεραμική επίστρωση

Ευκολία στη χρήση

Η λυχνία LED υποδηλώνει πότε το ψαλίδι είναι έτοιμο για χρήση

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά

Αντιθερμική άκρη για ευκολότερη και ασφαλέστερη χρήση

Βάση ασφαλείας για εύκολη χρήση

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Παγκόσμια τάση



Συσκευή για μπούκλες HP8602/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ζωντανές, ανάλαφρες μπούκλες

Με το σώμα διαμέτρου 16 χιλ. μπορείτε να

δημιουργήσετε ανάλαφρες, ολοζώντανες μπούκλες

και μπουκλάκια, για μια ανέμελη και χαρούμενη

εμφάνιση

Ήπιο με τα μαλλιά σας

Η προστατευτική κεραμική επίστρωση εγγυάται

ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και λιγότερη

φθορά της τρίχας, για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά.

Μέγιστη θερμοκρασία 190°C

Η μέγιστη θερμοκρασία 190ºC εγγυάται άψογο

αποτέλεσμα, ελαχιστοποιώντας τη φθορά των

μαλλιών.

Ασφαλής χρήση

Ορισμένες συσκευές ισιώματος μαλλιών και

συσκευές για μπούκλες είναι εφοδιασμένες με

σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης. Η δυνατότητα

αυτή έχει σχεδιαστεί για να έχετε το κεφάλι σας

ήσυχο. Αν παραμείνει ενεργοποιημένη, η συσκευή θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης

Η λυχνία LED σταματά να αναβοσβήνει όταν το

ψαλίδι ζεσταθεί και είναι έτοιμο για χρήση.

Αντιθερμική άκρη

Η άκρη του εξαρτήματος φορμαρίσματος είναι από

ειδικό θερμομονωτικό υλικό για να παραμένει κρύα.

Μπορείτε να την κρατήσετε με ασφάλεια ενώ

φορμάρετε τα μαλλιά σας, για απόλυτη ευκολία στη

χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μέγιστη θερμοκρασία: 190 ° C

Eύρος θερμοκρασιών: μία ρύθμιση

Μήκος καλωδίου: 1,8 ιγ

Χρώμα/φινίρισμα: μαύρο - άσπρο

Tύπος θερμαντήρα: PTC

Χρόνος θέρμανσης: 60 δευτ.

Τάση:

παγκόσμια

Διάμετρος κυρίως σώματος: 16 μμ

Λειτουργίες

Κεραμική επίστρωση: ναι

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης: ναι

Αντιθερμική άκρη: ναι

Περιστρεφόμενο καλώδιο: ναι

Κρίκος για κρέμασμα: ναι

Τύπος μαλλιών

Τελικό αποτέλεσμα: Σφιχτές μπούκλες και

δαχτυλίδια

Μήκος μαλλιών: Μακριά, Μέτρια

Πάχος τρίχας: Μέτρια, Χοντρή, Λεπτό

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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