
 

Kiharrin
 

25 mm:n kiharrinosa

130–200 °C:n lämpötila

Keraaminen pinnoite

 

HP8605/00

Luonnolliset kiharat hellävaraisesti
Hellävarainen hiustenkuivain

Haluatko helppohoitoiset ja luonnollisen näköiset kiharat vahingoittamatta hiuksiasi tai tekemättä niitä kuiviksi?

CurlControl-kihartimella saat luonnolliset kiharat. Siinä on 25 mm:n kiharrinosa, jossa on suojaava keraaminen

pinnoite ja hiustyypin mukaan säädettävä lämpötila

Upeasti muotoiltu kampaus

25 mm:n kiharrinosalla luonnolliset kiharat

Täydelliset muotoilutulokset 200 °C:n lämpötilalla

Hellävaraisempi hiuksille

Suojaava keraaminen pinnoite

Säätöpyörä ja 8 lämpötila-asetusta

Helppokäyttöinen

LED-valo ilmoittaa, kun kiharrin on käyttövalmis.

Automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua

Cool Tip helpottaa käyttöä ja lisää turvallisuutta

Turvajalusta helpottaa käyttöä

1,8 m:n virtajohto

Yleisjännite



Kiharrin HP8605/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Luonnolliset kiharat

Kiharrinosan halkaisija on 25 mm, minkä

ansiosta saat vaivattomasti trendikkäät kiharat,

jotka näyttävät luonnollisilta ja ilmavilta.

Hellä hiuksillesi

Suojaava keraaminen pinnoite jakaa lämmön

tasaisesti ja on hellävaraisempi pehmeille ja

kiiltäville hiuksille.

Säätöpyörä

Säätöpyörässä on 8 lämpötila-asetusta (130–

200°C), minkä ansiosta voit valita omalle

hiustyypillesi sopivan lämpötilan

Huippulämpötila 200 °C

200 asteen lämpötila takaa täydellisen

tuloksen jopa kaikkein paksuimmille hiuksille

vahingoittamatta hiuksia liikaa.

Turvallinen

Joissain hiustensuoristimissa ja kihartimissa

on automaattinen virrankatkaisuominaisuus,

joka takaa mielenrauhan. Jos laitteen virtaa ei

katkaista, se katkeaa automaattisesti tunnin

kuluttua.

Valmiusvalo

LED-valo lakkaa vilkkumasta, kun kiharrin on

kuumentunut ja käyttövalmis.

Cool Tip

Muotoilijan kärki on valmistettu lämpöä

eristävästä materiaalista, jotta se pysyy

viileänä. Voit pitää siitä kiinni turvallisesti

muotoilun aikana.

 

Tekniset tiedot

Enimmäislämpötila: 200 °C

Käyttölämpötila: 130−200

Johdon pituus: 1,8 m

Väri/pinnoitus: mustavalkoinen

Lämmitintyyppi: PTC

Lämpenemisaika: 60 s

Jännite: kaikkialla maailmassa;

maailmalaajuisesti

Kiharrusosan halkaisija: 25 mm

Ominaisuudet

Keraaminen pinnoite

Käyttövalmiuden merkkivalo

Cool Tip

Pyörivä johto

Ripustuslenkki

Hiustyyppi

Lopputulos: Luonnolliset kiharat

Hiusten pituus: Pitkä, M

Hiusten paksuus: M, Paksu, Ohut

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑07‑08

Versio: 7.0.1

EAN: 08 71010 35687 73

www.philips.com

http://www.philips.com/

