
 

Маша за къдрене

 
Цилиндър 25 мм

Температура 130 -200°C

Керамично покритие

 

HP8605/00

Естествено изглеждащи къдрици със защита за косата
Сушене с грижа за косата

Искате лесно контролируеми къдрици, които изглеждат естествено, без увреждане и сухота? Машата за къдрене CurlControl

с 25 мм цилиндър за естествено изглеждащи къдрици включва керамично покритие за грижа за косата и възможност за

регулиране на температурата според вашия тип коса

Красиво оформена прическа

25-милиметров цилиндър за естествени къдрици

200°C максимална температура за идеално оформяне

По-малко увреждане на косата

Защитно керамично покритие

Колелце на реостата и 8 температурни настройки

Лесна употреба

Светодиодният индикатор показва кога машата е готова за използване

Автоматично изключване след 60 минути

Студен връх за по-лесна и безопасна употреба

Безопасна поставка за лесна употреба

Захранващ кабел 1,8 м

Универсално захранване



Маша за къдрене HP8605/00

Акценти Спецификации

Естествени къдрици

С диаметър на цилиндъра от 25 мм можете да

постигнете модерна къдрава прическа, създавайки

естествени, свободнопадащи къдрици, сякаш изобщо

не сте положили усилие.

Нежна към косата

Защитното керамично покритие осигурява

равномерно разпределяне на топлината и по-малко

увреждане за блестяща и мека коса.

Колелце на реостата

Колелцето на реостата с 8 настройки на топлината

(от 130 до 200°C) ви позволява да избирате

температурата, която подхожда на вашия тип коса.

200°C максимална температура

Максималната температура от 200°C гарантира

идеални резултати дори за гъста коса, докато свежда

увреждането на косъма до минимум.

Безопасна употреба

Някои преси за изправяне и маши за къдрене на коса

са оборудвани с функция за автоматично изключване.

Тя е създадена, за да ви осигури спокойствие. Ако

бъде оставен включен, уредът ще се изключи

автоматично след 60 минути.

Индикатор за готовност

LED индикаторът спира да мига, когато машата е

загряла и готова за употреба.

Студен връх

Върхът на уреда за прически е направен от

специален топлоизолационен материал, за да не се

загрява. Можете да го държите без риск, докато

оформяте прическата, за оптимално лесна употреба.

 

Технически данни

Максимална температура: 200 °C

Температурен диапазон: 130-200

Дължина на кабела: 1,8 м

Цвят/покритие: черно-бял

Нагревател тип: PTC

Време на нагряване: 60 сек.

Напрежение:

в целия свят

Диаметър на цилиндъра: 25 мм

Характеристики

Керамично покритие

Индикатор за готовност

Студен връх

Въртящ се кабел

Халка за окачване

Тип коса

Краен резултат: Естествени къдрици

Дължина на косата: Дълга, Средно

Гъстота на косата: Средно, Гъста, Тънка

Сервиз

2 години международна гаранция

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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