
 

Conical Curler

 
Kartiomainen kiharrinosa (13–
25 mm)

Keraamiset SilkySmooth-levyt

130–200 °C:n lämpötila

Automaattinen virrankatkaisu

 

HP8618/00

Täydelliset kiharat ja laineet hiusten terveydestä tinkimättä

Curl Ready -ilmaisimen avulla

Ylellisiä, pehmeitä kiharoita kiiltoa tulvillaan. Valtoimenaan virtaavia laineita tuuheutta lisäämään... Philipsin

uudella kartiomaisella Care CurlControl -kihartimella voit luoda monenlaisia kiharoita vahingoittamatta hiustesi

terveyttä.

Upeasti muotoiltu kampaus

Kartiomaisella kiharrinosalla erilaisia kiharoita ja laineita

Täydelliset muotoilutulokset 200 °C:n lämpötilalla

Hellävaraisempi hiuksille

Ainutlaatuisen ilmaisimen ansiosta tiedät, kun kihara on valmis

Keraaminen SilkySmooth-pinnoite tekee hiuksistasi kaksin verroin pehmeämmät

Digitaalisten asetusten ansiosta voit säätää kiharrintasi hiustyyppisi mukaan

Helppokäyttöinen

Automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua

Lukitustoiminto estää tahattoman käynnistymisen

Turvajalusta helpottaa käyttöä

Valmiusvalo LCD-näytössä

Yleisjännite
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Kohokohdat

Curl Ready -ilmaisin

Ainutlaatuinen Curl Ready -ilmaisin ilmoittaa

äänimerkillä, kun kihara on valmis. Tämän

innovatiivisen ominaisuuden ansiosta saat

kauniit kiharat ja laineet ilman

ylikuumenemisen vaaraa. Valitse vain

haluamasi kiharrusaika, kierrä suortuva

kiharrusosan ympärille ja paina painiketta. Voit

lukea käyttöoppaasta hiuseksperttiemme

suosituksia kiharrusajan pituudesta, joka

riippuu hiustyypistäsi ja haluamastasi

lopputuloksesta.

Keraaminen SilkySmooth-pinnoite

Keraaminen SilkySmooth-kiharrinosa vähentää

kitkaa ja on kaksin verroin hellävaraisempi

hiuksillesi. Kiharrus on helppoa ja hiuksesi

näyttävät terveemmiltä ja kiiltävämmiltä.

Digitaaliset asetukset

Digitaalisten asetusten ansiosta voit valita

omalle hiustyypillesi sopivan lämpötilan

(130−200 °C) ja kiharrusajan (5, 8 tai 10

sekuntia) haluamastasi lopputuloksesta

riippuen.

Kartiomainen kiharrinosa

Kartiomaisella kihartimella (Ø13-25 mm) voit

luoda monentyyppisiä kiharoita ja laineita

tiukoista korkkiruuveista luonnollisen näköisiin

kiharoihin ja laineisiin. Lisää hiuksiisi

tuuheutta monenlaisilla kiharoilla nopeasti ja

vaivattomasti!

Turvallinen

Joissain hiustensuoristimissa ja kihartimissa

on automaattinen virrankatkaisuominaisuus,

joka takaa mielenrauhan. Jos laitteen virtaa ei

katkaista, se katkeaa automaattisesti tunnin

kuluttua.

Lukitustoiminto

Lukitustoiminnon ansiosta et enää vahingossa

muuta lämpötila-asetuksia.

Turvajalusta

Turvajalustalle voit asettaa kihartimen

turvallisesti käytön aikana.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Enimmäislämpötila: 200 °C

Lämpötila: 130−200

Johdon pituus: 1,8 m

Väri/pinnoitus: mustavalkoinen

Lämmitintyyppi: PTC

Lämpenemisaika: 60 s

Jännite: kaikkialla maailmassa;

maailmalaajuisesti

Kiharrusosan halkaisija: 13−25 mm

Ominaisuudet

Keraaminen pinnoite

Käyttövalmiuden merkkivalo

Cool Tip

Pyörivä johto

Curl Ready -ilmaisin

Ripustuslenkki

Hiustyyppi

Lopputulos: Täydellisen joustavat kiharat ja

laineet

Hiusten pituus: Pitkä, Keskipitkä

Hiusten paksuus: Keskipitkä, Paksu, Ohut

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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