
 

Conische krultang

 
Conische staaf (13-25 mm)

Zijdezachte keramische
buitenlaag

Temperatuur van 130 - 200 °C

Autom. uitschakeling

 

HP8618/00

Perfecte krullen en golven op een gezondere manier
dankzij de Curl Ready-indicator

Verleidelijke, zachte krullen met schitterende glans. Weelderige, stijlvolle golven met veel volume en dikte… Met

de nieuwe conische krultang Philips Care CurlControl kun je alle kanten op met krullen zonder de gezondheid

van je haar nadelig te beïnvloeden

Prachtig gestyled haar

Conische tang voor verschillende soorten krullen en golven

Maximumtemperatuur van 200 °C voor perfecte stylingresultaten

Minder beschadiging van je haar

Unieke indicator geeft aan wanneer je krul klaar is

SilkySmooth keramische buitenlaag is twee keer zo zacht voor je haar

Digitale instellingen laten je de krultang instellen voor jouw haartype

Gebruiksgemak

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Vergrendelingsfunctie om onbedoeld in-/uitschakelen te voorkomen

Veiligheidsstandaard voor eenvoudig gebruik

Gebruiksklaar-indicatie op het LCD-scherm

Universeel voltage



Conische krultang HP8618/00

Kenmerken

Curl Ready-indicator

De unieke indicator geeft met een piepsignaal

aan wanneer je krul klaar is. Deze innovatieve

functie helpt je mooie krullen en golven te

krijgen en overbehandeling te voorkomen. Kies

gewoon één van drie krultijden en druk op de

knop nadat je je haar rond de tang hebt

gewikkeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

voor advies van onze haarexperts over het

kiezen van de juiste krultijd voor jouw haartype

en het gewenste resultaat.

SilkySmooth keramische buitenlaag

De SilkySmooth keramische staaf, die twee

keer zo zacht is als een keramische staaf, zorgt

voor minder wrijving en soepeler loslaten van

het haar voor een glanzender en gezonder

kapsel.

Digitale instellingen

Digitale instellingen laten je de temperatuur

kiezen (130 - 200 °C) en de krultijd (5, 8 of 10

seconden) instellen voor jouw haartype en de

gewenste look.

Conische tang

Met de conische krultang (Ø13-25 mm) kun je

verschillende soorten krullen en golven maken:

van strakke pijpenkrullen tot losse, natuurlijke

krullen en golven. Snel, makkelijk en geen

valse krullen meer. Voeg volume toe aan je

haar door verschillende soorten krullen te

maken!

Veilig in het gebruik

Bepaalde straighteners en krultangen hebben

een automatische uitschakeling. Dankzij deze

functie hoef je je niet druk te maken als je het

apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het

apparaat wordt na 60 min. automatisch

uitgeschakeld.

Vergrendelingsfunctie

Je hebt altijd volledige controle. Je verandert

de temperatuur nooit meer per ongeluk dankzij

de vergrendelingsfunctie.

Veiligheidsstandaard

Dankzij de veiligheidsstandaard kun je de

krultang tijdens het gebruik veilig aan de kant

leggen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Technische specificaties

Maximumtemperatuur: 200 °C

Temperatuurbereik: 130-200

Snoerlengte: 1,8 m

Kleur/afwerking: zwart-wit

Type verwarmer: PTC

Verhittingstijd: 60 sec

Voltage: wereldwijd

Diameter vat: 13-25 mm

Kenmerken

Keramische buitenlaag

Gebruiksklaar-indicatie

Koelblijvend uiteinde

Meedraaiend snoer

'Curl ready'-indicator

Ophanglus

Haartype

Eindresultaat: Veerkrachtige krullen en golven

Haarlengte: Lang, Medium

Haardikte: Medium, Dik, Slank

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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