
 

Kónická kulma

 
Kónický válec (13–25 mm)

Hedvábně hladký keramický
povrch

Teplota 130–200 C

Automatické vypnutí

 

HP8618/00

Zdravější cesta k dokonalým loknám a vlnám
díky indikátoru připravenosti kulmy

Nádherně přepychové, měkké a zářivě lesklé vlny. Smyslné a elegantní lokny s velkým objemem a hustotou…

S novou kónickou kulmou Philips Care CurlControl můžete vytvářet různé styly, aniž by se narušilo zdraví vlasů.

Krásně upravené vlasy

Kónický válec pro různé typy loken a vlnek

Nejvyšší teplota 200 °C pro dokonalou úpravu vlasů

Minimální poškození vlasů

Unikátní kontrolka vás upozorní, jakmile je kulma připravena

Keramický povrch SilkySmooth je dvojnásobně jemný k vašim vlasům

Digitální nastavení umožňuje nastavit kulmu podle typu vlasů

Snadné použití

Automatické vypnutí po 60 minutách

Funkce uzamykací pojistky zabrání náhodnému přepnutí

Bezpečnostní stojan pro snadné použití

Indikátor připravenosti k použití na LCD obrazovce

Univerzální napájení



Kónická kulma HP8618/00

Přednosti Specifikace

Kontrolka připravenosti kulmy

Unikátní kontrolka připravenosti kulmy vás

zvukovým signálem (pípnutím) upozorní,

jakmile je kulma připravena. Tato inovativní

funkce přispívá k dosažení krásných vln a

prstýnků a zároveň předchází nadměrné

manipulaci s vlasy. Stačí zvolit jednu ze tří dob

úprav a stisknout tlačítko poté, co ovinete vlasy

kolem válce. V uživatelské příručce naleznete

doporučení našich odborníků na úpravu vlasů,

kteří vám poradí s výběrem vhodné doby úprav

podle typu vlasů a požadovaného vzhledu.

Keramický povrch SilkySmooth

Keramický válec SilkySmooth který je

dvojnásobně hladší než obyčejný keramický

válec, zajišťuje menší tření a hladší uvolnění

vlasů, takže vlasy jsou lesklejší a zdravější.

Digitální nastavení

Digitální nastavení umožňuje zvolit teplotu

(130 až 200 °C) a dobu kulmování (5, 8 nebo

10 sekund), které odpovídá vašemu typu vlasů

a požadovanému vzhledu.

Válec s kónickým tvarem

S kónickou kulmou (Ø 13–25 mm) můžete

vytvářet různé typy loken a vlnek: velké i

drobné prstýnky a lehké přirozené lokny i vlny.

Je to rychlé a snadné. Vždy perfektní! Dodejte

svým vlasům objem díky různým variacím

účesu.

Bezpečné použití

Některé vlasové žehličky a kulmy mohou být

vybaveny funkcí automatického vypnutí. Tato

funkce byla navržena, abyste nemusely myslet

na to, jestli jste je nechaly zapnuté. Pokud je

necháte zapnuté, přístroj se automaticky vypne

po 60 minutách.

Uzamykací pojistka

Vždy máte vše pod kontrolou. Již žádné

náhodné přepínání teploty díky funkci

uzamykací pojistky.

Bezpečnostní stojan

Bezpečnostní stojan umožňuje bezpečné

odložení kulmy během použití.

Technické údaje

Maximální teplota: 200 °C

Rozsah teplot: 130–200

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: černobílá

Typ ohřívače: PTC

Doba ohřevu: 60 s

Napětí: celosvětový

Průměr válce: 13–25 mm

Funkce

Keramický povrch: ano

Indikátor stavu připravenosti k použití: ano

Chladný konec: ano

Otočný kabel: ano

Kontrolka připravenosti kulmy: ano

Poutko pro zavěšení: ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Pružné lokny a vlny

Délka vlasů: Dlouhá, Střední

Tloušťka vlasů: Střední, Silné, Tenké

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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