
 

Krultang
 

Staaf van 25 mm

Temperatuur van 130 - 200 °C

Keramische buitenlaag

 

HP8605/00

Natuurlijke krullen en bescherming voor je haar
Droog haar zonder beschadiging

Wil je handelbare krullen die natuurlijk aanvoelen zonder je haar te beschadigen of uit te drogen? De CurlControl

heeft een tang van 25 mm voor natuurlijke krullen, een beschermende keramische laag en variabele temperatuur,

wat hem geschikt maakt voor elk haartype

Prachtig gestyled haar

Tang van 25 mm voor natuurlijk uitziende krullen

Maximumtemperatuur van 200 °C voor perfecte stylingresultaten

Minder beschadiging van je haar

Beschermende keramische buitenlaag

Reostaat-draaiknop met 8 temperatuurstanden

Gebruiksgemak

LED-lampje geeft aan wanneer de krultang klaar is voor gebruik

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik

Veiligheidsstandaard voor eenvoudig gebruik

Netsnoer van 1,8 m

Universeel voltage



Krultang HP8605/00

Kenmerken Specificaties

Natuurlijke krullen

Met de tang van 25 mm maak je trendy losse

krullen, die er natuurlijk uitzien - alsof je er

geen enkele moeite voor hebt gedaan.

Zacht voor je haar

De beschermende keramische buitenlaag zorgt

voor een gelijkmatige verdeling van de

warmte, waardoor je haar minder wordt

beschadigd en je glanzend en zacht haar krijgt.

Reostaat-draaiknop

Gebruik deze draaiknop met 8 warmtestanden

(van 130 tot 200°C) om de temperatuur te

kiezen die past bij je haartype

Maximumtemperatuur van 200 °C

Maximumtemperatuur van 200 °C voor perfecte

resultaten, zelfs bij dik haar, terwijl

beschadiging van het haar wordt

geminimaliseerd.

Veilig in het gebruik

Bepaalde straighteners en krultangen hebben

een automatische uitschakeling. Dankzij deze

functie hoef je je niet druk te maken als je het

apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het

apparaat wordt na 60 min. automatisch

uitgeschakeld.

Gebruiksklaar-indicatie

Het LED-lampje stopt met knipperen zodra de

krultang is opgewarmd en klaar is voor gebruik.

Koelblijvend uiteinde

Het uiteinde van de styler is van speciaal

warmte-isolerend materiaal gemaakt om het

koel te houden, zodat je de styler tijdens het

stylen veilig vast kunt houden voor een

optimaal gebruiksgemak.

Technische specificaties

Maximumtemperatuur: 200 °C

Temperatuurbereik: 130-200

Snoerlengte: 1,8 m

Kleur/afwerking: zwart-wit

Type verwarmer: PTC

Verhittingstijd: 60 sec

Voltage: wereldwijd

Diameter vat: 25 mm

Kenmerken

Keramische buitenlaag

Gebruiksklaar-indicatie

Koelblijvend uiteinde

Meedraaiend snoer

Ophanglus

Haartype

Eindresultaat: Natuurlijke krullen

Haarlengte: Lang, Medium

Haardikte: Medium, Dik, Slank

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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