
 

Κωνικό σίδερο για

μπούκλες

 

Care CurlControl

13-25 χιλ.

 

HP8618/00

Ο πιο υγιής τρόπος για τέλειες μπούκλες και κυματισμούς
χάρη στην ένδειξη Curl Ready

Εντυπωσιακές, απαλές μπούκλες με εκπληκτική λάμψη. Ελκυστικοί, κομψοί κυματισμοί με μεγάλο όγκο και πυκνότητα... Με το

νέο κωνικό σίδερο για μπούκλες Care CurlControl της Philips μπορείτε να φορμάρετε τα μαλλιά σας με πολλούς και διάφορους

τρόπους, χωρίς να ανησυχείτε ούτε στο ελάχιστο για την υγεία τους.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Κωνικό σχήμα, για διαφορετικούς τύπους μπούκλας και κυματισμού

Μέγιστη θερμοκρασία 200°C για άψογα αποτελέσματα

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Μοναδική ένδειξη που σας ενημερώνει πότε είναι έτοιμες οι μπούκλες

Κεραμική επίστρωση SilkySmooth που είναι 2 φορές πιο ήπια με τα μαλλιά σας

Ψηφιακές ρυθμίσεις, για να προσαρμόσετε το σίδερο ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας

Ευκολία στη χρήση

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά

Λειτουργία κλειδώματος που αποτρέπει την κατά λάθος ενεργοποίηση

Βάση ασφαλείας για εύκολη χρήση

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης στην οθόνη LCD

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση
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Χαρακτηριστικά

Ένδειξη Curl Ready

Μοναδική ένδειξη Curl Ready που σας ενημερώνει

πότε η κάθε μπούκλα είναι έτοιμη, παράγοντας ένα

ηχητικό σήμα. Αυτή η πρωτοποριακή λειτουργία σάς

βοηθά να αποκτήσετε υπέροχες μπούκλες και

κυματισμούς χωρίς να καταπονείτε τα μαλλιά σας.

Απλώς επιλέξτε έναν από τους τρεις χρόνους

δημιουργίας μπούκλας, τυλίξτε μια τούφα γύρω από

το κυρίως σώμα και πατήστε το κουμπί. Ανατρέξτε

στο εγχειρίδιο χρήσης για να δείτε τις συμβουλές

των ειδικών σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου

χρόνου, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας και

το στυλ που θέλετε να δημιουργήσετε.

Κεραμική επίστρωση SilkySmooth

Το κεραμικό σώμα SilkySmooth, που είναι 2 φορές

πιο ήπιο, ασκεί λιγότερη τριβή και ελευθερώνει πιο

ήπια τις τούφες, εξασφαλίζοντας λαμπερά, υγιή

μαλλιά.

Ψηφιακές ρυθμίσεις

Οι ψηφιακές ρυθμίσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να

επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία (130 - 200°C)

και τον κατάλληλο χρόνο (5, 8 ή 10 δευτερόλεπτα)

ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας και το

επιθυμητό στυλ.

Κωνικό σχήμα

Με το κωνικό σίδερο για μπούκλες (διαμέτρου 13-25

χιλ.) μπορείτε να δημιουργείτε διαφορετικούς τύπους

κυματισμού και μπούκλας, από μικρά μπουκλάκια

μέχρι μεγάλες φυσικές μπούκλες και κυματισμούς,

γρήγορα και εύκολα, χωρίς κόμπους. Παίξτε με τις

αμέτρητες επιλογές και προσθέστε όγκο στα μαλλιά

σας!

Ασφαλής χρήση

Ορισμένες συσκευές ισιώματος μαλλιών και

συσκευές για μπούκλες είναι εφοδιασμένες με

σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης. Η δυνατότητα

αυτή έχει σχεδιαστεί για να έχετε το κεφάλι σας

ήσυχο. Αν παραμείνει ενεργοποιημένη, η συσκευή θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

Λειτουργία κλειδώματος

Έχετε πάντα τον έλεγχο της συσκευής. Τέλος στις

τυχαίες αλλαγές θερμοκρασίας, χάρη στη λειτουργία

κλειδώματος.

Βάση ασφαλείας

Η βάση ασφαλείας σάς επιτρέπει να αφήνετε κάτω το

σίδερο για μπούκλες με ασφάλεια κατά τη χρήση.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Μέγιστη θερμοκρασία: 200 ° C

Eύρος θερμοκρασιών: 130-200

Μήκος καλωδίου: 1,8 m

Χρώμα/φινίρισμα: μαύρο - άσπρο

Tύπος θερμαντήρα: PTC

Χρόνος θέρμανσης: 60 δευτ.

Τάση:

παγκόσμια

Διάμετρος κυρίως σώματος: 13-25 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Κεραμική επίστρωση: ναι

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης: ναι

Αντιθερμική άκρη: ναι

Περιστρεφόμενο καλώδιο: ναι

Ένδειξη "Curl ready":

ναι

Κρίκος για κρέμασμα: ναι

Τύπος μαλλιών

Τελικό αποτέλεσμα: Ανάλαφρες μπούκλες και

κυματισμοί

Μήκος μαλλιών: Μακριά, Μεσαία

Πάχος τρίχας: Μεσαία, Χοντρή, Λεπτή

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς
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