
 

Krøllejern
 

25 mm cylinder

Temperatur 130 - 200 C

Keramisk belægning

 

HP8605/00

Naturlige krøller med beskyttelse af håret
Tør dit hår, og plej det

Vil du have krøller, der er nemme at håndtere og føles naturlige, uden skadet og tørt hår? CurlControl-krøllejern

med 25 mm cylinder giver naturlige krøller med en beskyttende keramisk belægning og variabel temperatur, der

kan tilpasses dit hår

Flot, stylet frisure

25 mm cylinder for krøller, der ser naturlige ud

200°C maks. temperatur for perfekte stylingresultater

Mindre skade på håret

Beskyttende keramisk belægning

Reostathjul og 8 temperaturindstillinger

Brugervenlig

LED-indikator fortæller dig, når krøllejernet er klart til brug

Automatisk slukning efter 60 minutter

Cool tip til nemmere og mere sikker brug

Praktisk sikkerhedsstativ

1,8 m ledning

Universel spænding



Krøllejern HP8605/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Naturlige krøller

Med en cylinderdiameter på 25 mm kan du

opnå et smart look med krøller ved at skabe

løse krøller, der ser helt naturlige ud.

Skånsom mod håret

Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn

varmefordeling og mindre skade på håret, så

du får glansfuldt og blødt hår.

Reostathjul

Reostathjul med 8 varmeindstillinger (fra 130 til

200°C) gør det muligt at vælge den temperatur,

der passer til din hårtype

200°C maks. temperatur

Maksimal temperatur på 200°C garanterer

perfekte resultater selv i tykt hår, samtidig med

at skader på håret minimeres.

Sikker brug

Nogle glattejern og krøllejern er udstyret med

en auto-sluk-funktion. Denne funktion er

designet til at give ro i sindet. Hvis apparatet

efterlades, mens det er tændt, vil det

automatisk slukke efter 60 min.

Indikator for klar til brug

LED-indikator stopper med at blinke, når

krøllejernet er varmt og klart til brug.

Cool tip

Spidsen af styleren er lavet af et særligt

varmeisolerende materiale, der holder den

kølig. Det gør den praktisk at håndtere, når du

styler.

 

Tekniske specifikationer

Maks. temperatur: 200 °C

Temperaturområde: 130-200

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: sort-hvid

Varmelegemetype: PTC

Opvarmningstid: 60s

Spænding: verdensomspændende

Diameter på cylinder: 25 mm

Funktioner

Keramisk belægning

Indikator for klar til brug

Cool tip

Ledning med kugleled

Ophængsstrop

Hårtype

Slutresultat: Naturlige krøller

Hårlængde: Langt, Mellem

Hårtykkelse: Mellem, Tykt, Tyndt

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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