
 

Конична маша за коса

 
Конична приставка (13-25 мм)

Копринено гладко керамично

покритие

Температура 130 – 200°C

Автоматично изключване

 

HP8618/00

По-здравословен начин за идеални къдрици и вълни,
благодарение на индикатора "Готови къдрици"

Разкошни, меки къдрици, излъчващи блясък. Чувствени, елегантни вълни с много обем и дебелина. С новия уред за конични

къдрици Care CurlControl на Philips вие можете да създавате различни стилове къдрици без компромис по отношение на

грижата за косата.

Красиво оформена прическа

Конична приставка за различни видове къдрици и вълни

200°C максимална температура за идеално оформяне

По-малко увреждане на косата

Уникалният индикатор ви уведомява, когато къдриците са готови

Керамичното покритие SilkySmooth е два пъти по-гладко за косата ви

Цифрови настройки ви позволяват да регулирате машата за вашия тип коса

Лесна употреба

Автоматично изключване след 60 минути

Функция за блокиране на бутона, за да се избегне непреднамерено включване

Безопасна поставка за лесна употреба

Индикатор за готовност на LCD екрана

Универсално захранване
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Акценти

Индикатор "Готови къдрици"

Уникалния индикатор "Готови къдрици" ви уведомява,

когато къдриците ви са готови, със звуков сигнал. Тази

новаторска функция ви помага да постигнете красиви

къдрици и вълни, докато спомага да се предпази

косата от прегряване. Просто изберете едно от

трите времена за къдрене и натиснете бутона, след

като сте навили косата около цилиндъра. Направете

справка с ръководството за потребителя, за да

видите препоръките на нашите експерти за това, как

да изберете време за къдрене в зависимост от вашия

тип коса и вида, който искате да постигнете.

Керамично покритие SilkySmooth

Керамичния цилиндър SilkySmooth, който е два пъти

по-гладък от обикновен керамичен цилиндър,

осигурява по-малко триене и по-гладко

освобождаване на косата за по-блестяща, по-здрава

коса.

Цифрови настройки

Цифрови настройки ви дават възможност да

изберете температура (130–200 °C) и времето за

къдрене (5, 8 или 10 секунди), които подхождат на

вашия тип коса и желан вид.

Конична приставка

С коничната приставка за масури (диаметър 13-25

мм) можете да оформите различни видове къдрици и

вълни: от ситни къдрици, до свободно падащи,

естествени на вид масури и вълни. Придайте обем на

косата си с вариациите по темата "къдрици"!

Безопасна употреба

Някои преси за изправяне и маши за къдрене на коса

са оборудвани с функция за автоматично изключване.

Тя е създадена, за да ви осигури спокойствие. Ако

бъде оставен включен, уредът ще се изключи

автоматично след 60 минути.

Функция за заключване на бутоните

Контролът е винаги ваш. Няма повече случайна

промяна на температурата с функцията за заключване

на бутона.

Безопасна поставка

Безопасната поставка ви позволява да оставите

машата за къдрене по безопасен начин по време на

употреба.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Технически данни

Максимална температура: 200 °C

Температурен диапазон: 130-200

Дължина на кабела: 1,8 м

Цвят/покритие: черно-бял

Нагревател тип: PTC

Време на нагряване: 60 сек.

Напрежение:

в целия свят

Диаметър на цилиндъра: 13-25 мм

Характеристики

Керамично покритие

Индикатор за готовност

Студен връх

Въртящ се кабел

Индикатор "Готови къдрици"

Халка за окачване

Тип коса

Краен резултат: Игриви къдрици и вълни

Дължина на косата: Дълга, Средно

Гъстота на косата: Средно, Гъста, Тънка

Сервиз

2 години международна гаранция
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