
 

Kúpos hajformázó

 
13-25 mm-es kúpos henger

Bársonyosan sima
kerámiabevonat

130-200 °C hőmérséklet

Automatikus kikapcsolás

 

HP8618/00

Egészségesebb formázás göndör fürtökhöz és hullámos

tincsekhez

a Curl Ready jelzőfénynek köszönhetően

Sugárzóan fénylő, pompás, lágy fürtök. Dús hatású, buján leomló, elegáns hullámok. Az új Philips Care

CurlControl kúpos hajformázóval hajának károsítása nélkül alakíthatja ki a legkülönbözőbb hajhullám-típusokat.

Gyönyörűen megformált haj

Kúp alakú henger különböző típusú fürtök és hullámok formázásához

200 °C-os maximum hőmérséklet a tökéletes formázási eredményért

Kevésbé károsítja haját

Az egyedülálló jelzőrendszer tudatja Önnel, ha a hajformázó használatra kész

A SilkySmooth bársonyosan sima kerámiabevonat kétszer olyan gyengéd a hajhoz

A digitális beállításokkal hajtípusához igazíthatja a hajformázót

Egyszerű használat

Autom. kikapcsolás 60 perc elteltével

Billentyűlezáró funkció a véletlen bekapcsolás ellen

Biztonsági állvány a kényelmes használat érdekében

Üzemkész állapotjelző az LCD-képernyőn

Univerzális feszültségválasztás



Kúpos hajformázó HP8618/00

Fénypontok

Curl Ready jelzőrendszer

Az egyedülálló Curl Ready jelzőrendszer

hangjelzéssel tudatja Önnel, ha a tincs

formázása kész. Ez az innovatív funkció segít

Önnek, hogy a gyönyörű fürtök és tincsek

kialakítása közben haja nehogy túlmelegedjen.

Csak válasszon egyet a három formázási idő

közül, és nyomja meg a gombot, miután

feltekerte haját a hengerre.

Hajszakértőink javaslatait a hajtípusokhoz és

frizurákhoz tartozó megfelelő formázási időkről

megtalálhatja a felhasználói kézikönyvben.

SilkySmooth bársonyosan sima

kerámiabevonat

A SilkySmooth bársonyosan sima

kerámiabevonatos henger kétszer simább az

átlagos kerámiabevonatos hengereknél, ezáltal

kevesebb súrlódást idéz elő, hogy a haj

ragyogóbb és egészségesebb legyen.

Digitális beállítások

A digitális beállításokkal kiválaszthatja a

hajtípusának és a kívánt frizurának

legmegfelelőbb hőmérsékletet (130-200 °C) és

formázási időt (5, 8 vagy 10 másodperc).

Kúp alakú hajformázó henger

A kúp alakú hajformázóval (átmérő: 13-25 mm)

különféle csigákat és hullámokat készíthet a

tömör lokniktól kezdve a laza, természetes

hatású fürtökig és hullámokig. Mindez gyors és

egyszerű, nincs többé összecsomósodott haj.

Tegye dúsabbá haját, és készítsen különféle

hullámos fürtöket!

Biztonságos használat

Egyes hajegyenesítők és hajsütővasak

automatikus kikapcsolás funkcióval

rendelkeznek, melyet a teljes biztonság

érdekében terveztek. Ha elfelejtené

kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével

automatikusan kikapcsol.

Billentyűlezáró funkció

Mindig Ön irányít. A Billentyűlezáró funkciónak

köszönhetően nincs több véletlen hőmérséklet-

változtatás.

Biztonsági állvány

A biztonsági állvány lehetővé teszi, hogy

használat közben biztonságosan letehesse a

hajformázót.

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Maximális hőmérséklet: 200 °C

Hőmérséklet-tartomány: 130-200

Vezetékhossz: 1,8 m

Szín/felület: fekete-fehér

Fűtőelem típusa: PTC

Melegítési idő: 60 mp

Feszültség: minden országban

Henger átmérője: 13-25 mm

Jellemzők

Kerámiabevonat

Készenlétjelző fény

Hőszigetelt formázóvég

Elforgatható vezeték

„Curl ready” jelzőrendszer

Akasztógyűrű

Hajtípus

Eredmény: Tökéletes csigák és hullámok

Hajhossz: Hosszú, Közepes

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony

szálú

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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