
StyleCare Kulma na
vlasy

 

16 mm valec

Teplota 190 °C

Keramická vrstva

 

HP8602/00

Šetrné vytváranie kučier
Kulma s keramickou vrstvou

Výrazné a pružné kučery a lokne pre veselý a mladistvý účes. Pomocou novej

kulmy CurlCeramic s ochrannou keramickou vrstvou ich vytvoríte za pár minút.

Účesy s nádherným tvarom

16 mm valec pre výrazné a pružné kučery

Najvyššia teplota 190 °C pre dokonalé výsledky tvarovania účesov

Menšie poškodenie vlasov

Ochranná keramická vrstva

Jednoduché používanie

Indikátor LED vám prezradí, kedy je kulma pripravená na použitie

Automatické vypnutie po 60 min.

Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie

Bezpečnostný stojan na jednoduché používanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Univerzálne napätie



StyleCare Kulma na vlasy HP8602/00

Hlavné prvky Technické údaje

Výrazné, pružné kučery

Vďaka valcu s priemerom 16 mm môžete

vytvárať pružné kučery a lokne plné života pre

svieži a mladistvý vzhľad

Jemné ošetrenie vašich vlasov

Ochranná keramická vrstva zabezpečí

rovnomerné rozloženie tepla a menšie

poškodenie pre lesklé a jemné vlasy.

Najvyššia teplota 190 °C

Najvyššia teplota 190 °C zaručí optimálne

výsledky a súčasne minimalizuje poškodenie

vlasov.

Bezpečné používanie

Niektoré žehličky na vlasy a kulmy sú

vybavené funkciou automatického vypnutia. Jej

úlohou je dodať vám pocit istoty. Ak zariadenie

ponecháte zapnuté, po 60 minútach sa

automaticky vypne.

Indikátor pripravenosti na použitie

Keď sa kulma dostatočne zahreje a je

pripravená na použitie, indikátor LED prestane

blikať.

Chladná špička

Špička kulmy je vyrobená zo špeciálneho

tepelne izolovaného materiálu, ktorý ju udrží

chladnú – pre bezpečnosť a dokonalé pohodlie

pri používaní.

 

Technické špecifikácie

Maximálna teplota: 190 °C

Rozsah teploty: jedno nastavenie

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: čierno biela

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Čas zahrievania: 60 s

Napätie: na celom svete

Priemer valca: 16 mm

Vlastnosti

Keramická vrstva: áno

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Chladná špička: áno

Otočný kábel: áno

Závesná slučka: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Husté kučery a lokne

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredný

Hustota vlasov: Stredný, Husté, Riedke

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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