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16 mm vamzdelis

190 °C temperatūra

Keraminė danga

 

HP8602/00

Garbanokite plaukus juos tausodami
Garbanojimo žnyplės su keramine danga

Gyvybingos, elastingos garbanos ir garbanėlės suteiks linksmą ir jaunatvišką stilių.

Dabar paprasta taip atrodyti – naudokite garbanojimo žnyples „CurlCeramic“ su

apsaugine keramine danga

Puikiai sušukuoti plaukai

16 mm vamzdelis – žavingos, purios garbanos

Aukščiausia 190 °C temperatūra – nepriekaištinga šukuosena

Mažiau pažeidžiami plaukai

Apsauginė keraminė danga

Lengva naudoti

LED lemputė praneš, kada garbanojimo žnyples galima pradėti naudoti

Automatinis išjungimas po 60 min.

Puikus antgalis lengvesniam ir saugesniam naudojimui

Apsauginis stovas paprastam naudojimui

1,8 m maitinimo laidas

Universali įtampa



Suktukas HP8602/00

Ypatybės Specifikacijos

Žavingos, purios garbanos

Naudodamiesi 16 mm skersmens vamzdeliu,

galite formuoti purias gražias garbanas ir

garbanėles, kad atrodytumėte žavingai ir

jaunatviškai.

Švelnu jūsų plaukams

Apsauginė keraminė danga užtikrina tolygų

šilumos pasiskirstymą ir mažiau pažeidžia

plaukus, todėl jie išlieka blizgantys ir švelnūs.

Aukščiausia 190 °C temperatūra

Aukščiausia 190 °C temperatūra garantuos

optimalius rezultatus ir minimalią žalą

plaukams.

Saugu naudoti

Kai kuriose plaukų tiesinimo ir garbanojimo

žnyplėse yra automatinio išsijungimo funkcija.

Ji padeda dirbti be rūpesčių – jei paliksite

prietaisą įjungtą, jis po 60 min. išsijungs

automatiškai.

Parengties naudoti indikatorius

Kai garbanojimo žnyplės įkais ir bus paruoštos

naudoti, LED lemputė nebemirksės.

Puikus antgalis

Kad modeliavimo prietaiso antgalis išliktų

vėsus, jis yra pagamintas iš specialios šilumos

izoliacinės medžiagos, todėl kurdami

šukuoseną, galite saugiai laikyti prietaisą.

 

Techniniai duomenys

Maksimali temperatūra: 190 °C

Temperatūros diapazonas: vienas nustatymas

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Spalva / apdaila: juoda-balta

kaitintuvo tipas: PTC

Kaitinimo laikas: 60 s

Įtampa: visame pasaulyje

Vamzdelio skersmuo: 16 mm

Savybės

Keraminė danga

Rodmuo „paruoštas naudoti“

Puikus antgalis

Sukamasis laidas

Pakabinimo kilpa

Plaukų tipas

Galutinis rezultatas: Standžios garbanos ir

garbanėlės

Plaukų ilgis: Ilgi, Vidutinė

Plaukų storis: Vidutinė, Stori, Ploni

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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