
 

Konisk krølltang

 
Konisk sylinder (13–25 mm)

Silkemykt keramisk belegg

Temperatur på 130–200 ºC

Slår seg automatisk av

 

HP8618/00

Sunnere vei til perfekte krøller og bølger
takket være Curl Ready-indikatoren

Praktfulle, myke og glansfulle krøller. Fyldige bølger med mye volum og tykkelse … Med den nye koniske

krølltangen Care CurlControl fra Philips kan du skape ulike typer krøller samtidig som du tar vare på håret

Vakkert frisert hår

Konisk rør for ulike typer krøller og bølger

Topptemperatur på 200 °C for perfekte stylingresultater

Mindre skade på håret

Unik indikator forteller deg når krøllen er klar

SilkySmooth keramisk belegg er dobbelt så skånsomt mot håret ditt

Digitale innstillinger gjør at du kan justere krølltangen etter hårtypen din

Enkel i bruk

Automatisk avslåing etter 60 minutter

Tastelåsfunksjon som forhindrer utilsiktet funksjonsvalg

Sikkerhetsstativ for enkel bruk

Klar til bruk-indikator på LCD-skjerm

Universell spenning



Konisk krølltang HP8618/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Curl Ready-indikator

Unik Curl Ready-indikator gir deg beskjed når

krøllen er klar med et pipesignal. Denne

nyskapende funksjonen hjelper deg med å få

vakre krøller og bølger, samtidig som det

forhindrer at håret overopphetes. Bare velg én

av tre krølltider, og trykk på knappen etter at du

rullet håret rundt røret. Se i brukerhåndboken for

å se anbefalinger fra hårekspertene våre om

hvordan du velger riktig krølltid avhengig av

hårtype og utseendet du ønsker å oppnå.

SilkySmooth keramisk belegg

Det keramiske røret SilkySmooth, som er

dobbelt så skånsomt som et vanlig keramisk

rør, sørger for mindre friksjon og et glattere,

sunnere og mer glansfullt hår.

Digitale innstillinger

Digitale innstillinger gjør at du kan velge

temperatur (130–200 °C) og krølltid (5, 8, eller

10 sekunder) som passer til hårtypen din og

ønsket utseende.

Konisk form på røret

Med den koniske krølltangen (Ø13–25 mm) kan

du lage forskjellige typer krøller og bølger. Fra

tette korketrekkere til løse, naturlige krøller og

bølger. Det er raskt og enkelt, og du får ingen

uønskede krusninger. Gi håret volum ved å lage

variasjoner med forskjellige krøller.

Sikker bruk

Noen rettetenger og krølltenger er utstyrt med

en automatisk av-funksjon. Denne funksjonen

er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar

apparatet forbli på, slås apparatet automatisk

av etter 60 min.

Tastelåsfunksjon

Du har alltid full kontroll. Med

tastelåsfunksjonen unngår du utilsiktet

temperaturendring.

Sikkerhetsstativ

Med sikkerhetsstativet kan du sette fra deg

krølltangen på en trygg måte under bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Maksimumstemperatur: 200 °C

Temperaturområde: 130–200

Ledningslengde: 1,8 m

Farge/utforming: svart-hvitt

Varmeelementtype: PTC

Oppvarmingstid: 60 sek

Spenning: global

Trommeldiameter: 13–25 millimeter

Funksjoner

Keramisk belegg

Klar-til-bruk-indikator

Kald tupp

Roterbar ledning

Curl ready-indikator

Hengeløkke

Hårtype

Sluttresultat: Spenstige krøller og bølger

Hårlengde: Langt, Middels

Hårtykkelse: Middels, Tykt, Tynt

Service

To års verdensomspennende garanti

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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