
KeraShine Edice
Care Kulma na vlasy

 
Care Edition

25 mm valec

Teplota 130 – 200 °C

Keratínová keramická vrstva

 

HP8607/00
Šetrné tvarovanie pre prirodzene vyzerajúce

kučery

s keramickými platňami napustenými keratínom

Chceli by ste jednoducho vytvoriť prirodzené kučery bez poškodenia a vysušenia

vlasov? Nová kulma KeraShine s 25 mm valcom pre prirodzene vyzerajúce kučery

je vybavená ochrannou keramickou vrstvou a nastaviteľnou teplotou

Účesy s nádherným tvarom

25 mm valec pre prirodzene vyzerajúce kučery

Najvyššia teplota 200 °C pre dokonalé výsledky tvarovania účesov

Menšie poškodenie vlasov

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom

Otočný regulátor teploty s 8 nastaveniami

Jednoduché používanie

Automatické vypnutie po 60 min.

Bezpečnostný stojan na jednoduché používanie

Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Univerzálne napätie

Indikátor LED vám prezradí, kedy je kulma pripravená na použitie



KeraShine Edice Care Kulma na vlasy HP8607/00

Hlavné prvky Technické údaje

Starostlivosť o vaše vlasy

Ochranná keramická vrstva so zapusteným

keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy

Prirodzene vyzerajúce kučery

Pomocou valca s priemerom 25 mm dokážete

vytvoriť moderný vlnitý účes s prirodzene

vyzerajúcimi voľnými kučerami.

Otočný regulátor teploty

Otočný regulátor teploty s 8 nastaveniami (130

až 200 °C) vám umožní vybrať si najlepšiu

teplotu pre váš typ vlasov

Najvyššia teplota 200 °C

Najvyššia teplota 200 °C zaručí dokonalé

výsledky aj na hustých vlasoch a súčasne

minimalizuje poškodenie vlasov.

Bezpečné používanie

Niektoré žehličky na vlasy a kulmy sú

vybavené funkciou automatického vypnutia. Jej

úlohou je dodať vám pocit istoty. Ak zariadenie

ponecháte zapnuté, po 60 minútach sa

automaticky vypne.

Indikátor pripravenosti na použitie

Keď sa kulma dostatočne zahreje a je

pripravená na použitie, indikátor LED prestane

blikať.

Chladná špička

Špička kulmy je vyrobená zo špeciálneho

tepelne izolovaného materiálu, ktorý ju udrží

chladnú – pre bezpečnosť a dokonalé pohodlie

pri používaní.

 

Technické špecifikácie

Priemer valca: 25 mm

Maximálna teplota: 200 °C

Čas zahrievania: 60 s

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: čierno biela

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Napätie: na celom svete

Rozsah teploty: 130 – 200

Vlastnosti

Keramická vrstva: áno

Chladná špička: áno

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Otočný kábel: áno

Závesná slučka: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Prirodzene vyzerajúce

kučery

Dĺžka vlasov: Stredná, Dlhá

Hustota vlasov: Riedke, Stredná, Husté

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑07‑08

Verzia: 3.1.1

EAN: 08 71010 37289 31

www.philips.com

http://www.philips.com/

