
 

Ondulator
 

Bară de 25 mm

Temperatură 130 - 200 C

Înveliş ceramic

 

HP8605/00

Bucle cu aspect natural cu protecţie pentru păr
Uscare delicată a părului

Vă doriţi bucle care sunt uşor de aranjat şi arată natural, fără a vă deteriora sau usca părul? Ondulatorul

CurlControl cu o bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural dispune de un înveliş ceramic protector şi

temperatură variabilă, pentru a se potrivi tipului dvs. de păr

Păr coafat frumos

Bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural

Temperatura cea mai ridicată de 200°C pentru rezultate de coafare perfecte

Mai puţină deteriorare a părului

Înveliş ceramic protector

Reostat şi 8 setări de temperatură

Uşor de utilizat

LED-URILE te anunţă când poţi utiliza ondulatorul.

Oprire automată după 60 de minute

Vârf rece pentru utilizare mai uşoară şi mai sigură

Stativ de siguranţă pentru utilizare uşoară

Cablu de alimentare de 1,8 m

Tensiune universală



Ondulator HP8605/00

Repere Specificaţii

Bucle cu aspect natural

Cu diametrul barei de 25 mm poţi obţine un

aspect modern buclat prin crearea unor bucle

lejere, cu aspect natural, ce par a fi realizate

fără efort.

Delicat pe părul tău

Învelişul ceramic protector asigură distribuţia

uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a

părului pentru păr moale şi strălucitor.

Reostat

Reostatul cu 8 setări de temperatură (de la 130

la 200°C) îţi permite să alegi temperatura

potrivită tipului tău de păr.

Temperatura cea mai ridicată de 200°C

Temperatura cea mai ridicată de 200°C

garantează rezultate perfecte chiar şi pentru

părul cu fir gros, minimalizând în acelaşi timp

deteriorarea părului.

Utilizare sigură

Unele aparate de îndreptat părul şi ondulatoare

au fost echipate cu o funcţie de oprire

automată. Această funcţie a fost

concepută pentru a-ţi asigura liniştea. Dacă

este lăsat pornit, aparatul se va opri automat

după 60 de minute.

Indicator pentru starea de utilizare

Ledul încetează să mai clipească când

ondulatorul s-a încălzit şi este gata de

utilizare.

Vârf rece

Vârful aparatului de coafat este fabricat dintr-

un material termoizolant special, pentru a

rămâne rece; îl poţi ţine în siguranţă în timpul

coafării, pentru uşurinţă optimă în utilizare.

Specificaţii tehnice

Temperatură maximă: 200 °C

Interval de temperatură: 130-200

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: alb-negru

Tip element de încălzire: PTC

Timp de încălzire: 60s

Tensiune: (global)

Diametru butuc: 25 mm

Caracteristici

Înveliş ceramic

Indicator "Gata de utilizare"

Vârf rece

Cablu de alimentare cu articulaţie

Agăţătoare

Tipul părului

Rezultat final: Bucle cu aspect natural

Lungimea părului: Lung, Mediu

Grosimea firului de păr: Mediu, Gros, Subţire

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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