
Locktång
 

16 mm kolv

Temperatur 190 ºC

Keramisk beläggning

 

HP8602/00

Skapa lockar med omsorg
Locktång med keramisk beläggning

Livfulla, spänstiga lockar och korkskruvar för en lättsam och ung frisyr. Nu är det

enkelt tack vare nya CurlCeramic-locktången med skyddande keramisk beläggning

Vackert stylat hår

16 mm kolv för livfulla, spänstiga lockar

Högsta temperatur på 190 °C för perfekta stylingresultat

Mindre slitage på håret

Skyddande keramisk beläggning

Lättanvänd

LED-lampan visar när locktången är klar att användas

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Kall spets ger enklare och säkrare användning

Säkerhetsställ för enkel användning

1,8 m sladd

Universalspänning



Locktång HP8602/00

Funktioner Specifikationer

Livfulla, spänstiga lockar

Med en kolvdiameter på 16 mm kan du skapa

spänstiga och livfulla lockar och korkskruvar för

en lättsam och ung look.

Skonsam mot håret

En skyddande keramisk beläggning fördelar

värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger

glänsande och mjukt hår.

Högsta temperatur 190 °C

Högsta temperatur på 190 °C garanterar

optimala resultat samtidigt som du förhindrar

slitage.

Säker användning

Vissa plattänger och locktänger är utrustade

med en automatisk avstängningsfunktion. Den

här funktionen är till för att du ska känna dig

trygg. Om den lämnas på stängs apparaten

automatiskt av efter 60 min.

"Klar att använda"-indikator

LED-lampan slutar blinka när locktången har

värmts upp och är klar att användas.

Kall topp

Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt

värmeisolerande material så att den inte blir

varm. Du kan hålla i den när du lockar håret

utan att riskera att bränna dig för att göra

hanteringen enklare.

 

Tekniska specifikationer

Maximal temperatur: 190 °C

Temperaturintervall: en inställning

Sladdlängd: 1,8 m

Färg/behandling: svartvit

Värmetyp: PTC

Uppvärmningstid: 60 sek

Spänning: världsstandard

Cylinder, diameter: 16 mm

Funktioner

Keramisk beläggning

"Klar att använda"-indikator

Kall topp

Roterbart sladdfäste

Upphängningsögla

Hårtyp

Slutresultat: Små lockar och korkskruvar

Hårets längd: Långt, Medium

Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt

Service

2 års världsomfattande garanti

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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