
 

Hajformázó
 

25 mm-es henger

130-200 °C hőmérséklet

Kerámiabevonat

 

HP8605/00

Természetes hullámok és hajvédelem, egyszerre
Szárítsa haját a megfelelő ápolással

Könnyen elkészíthető, természetesnek ható hullámokra vágyik anélkül, hogy ez szárítaná és károsítaná haját? A

CurlControl hajsütővas 25 mm-es, kerámia bevonatos hengerével és állítható hőmérsékletével minden

hajtípushoz alkalmazkodik, és természetes hullámokat biztosít

Gyönyörűen formázott haj

25 mm-es henger a természetes hullámokért

200 °C-os maximum hőmérséklet a tökéletes formázási eredményért

Kevésbé károsítja haját

Kerámia védőbevonat

Szabályozó tárcsa és 8 hőmérséklet-beállítás

Egyszerű használat

A LED fény jelzi, ha a hajformázó használatra kész

Autom. kikapcsolás 60 perc elteltével

Egyszerűbb és biztonságosabb, hőszigetelt formázóvég

Biztonsági állvány a kényelmes használat érdekében

1,8 méteres hálózati kábel

Univerzális feszültségválasztás



Hajformázó HP8605/00

Fénypontok Műszaki adatok

Természetes hullámok

A 25 mm-es átmérőjű hengerrel könnyedén,

erőfeszítés nélkül varázsolhat magának

divatos, stílusos és természetesnek ható

hullámos frizurát.

Gyengéd a hajhoz

A kerámia védőbevonat egyenletes hőelosztást

biztosít, és kevésbé károsítja a haját, így az

mindig ragyogó és selymes lesz.

Szabályozó tárcsa

A szabályozó ellenállású tárcsa és a 8

hőmérséklet-beállítás (130-200 °C-ig)

segítségével kiválaszthatja a hajának

legmegfelelőbb hőmérsékletet

200 °C-os maximum hőmérséklet

A 200 °C-os maximum hőmérséklet még a

vastag szálú hajon is tökéletes eredményt

nyújt, miközben a lehető legkevésbé károsítja

a hajat.

Biztonságos használat

Egyes hajegyenesítők és hajsütővasak

automatikus kikapcsolás funkcióval

rendelkeznek, melyet a teljes biztonság

érdekében terveztek. Ha elfelejtené

kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével

automatikusan kikapcsol.

Üzemkész állapotjelző

A LED fény villogásról folyamatos világításra

vált, ha a hajformázó kellően felmelegedett és

használatra kész.

Hőszigetelt formázóvég

A hajformázó vége speciális hőszigetelő

anyagból készült, amely hidegen tartja azt; ez

biztonságos és egyszerű használatot tesz

lehetővé.

Műszaki adatok

Maximális hőmérséklet: 200 °C

Hőmérséklet-tartomány: 130-200

Vezetékhossz: 1,8 m

Szín/felület: fekete-fehér

Fűtőelem típusa: PTC

Melegítési idő: 60 mp

Feszültség: minden országban

Henger átmérője: 25 mm

Jellemzők

Kerámiabevonat

Készenlétjelző fény

Hőszigetelt formázóvég

Elforgatható vezeték

Akasztógyűrű

Hajtípus

Eredmény: Természetes hullámok

Hajhossz: Hosszú, Közepes

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony

szálú

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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