
 

Lokówka stożkowa

 
Stożkowy wałek (13–25 mm)

Jedwabiście gładka powłoka
ceramiczna

Temperatura od 130 do 200°C

Automatyczne wyłączanie

 

HP8618/00

Zdrowszy sposób na idealne loki i fale
dzięki wskaźnikowi gotowości loków

Wspaniałe, delikatne loki pełne blasku. Zmysłowe, piękne fale o dużej objętości… Dzięki nowej lokówce

stożkowej Care CurlControl firmy Philips można stworzyć różne rodzaje loków, nie niszcząc włosów.

Doskonale wystylizowane włosy

Stożkowy wałek umożliwia tworzenie różnego rodzaju loków i fal

Maksymalna temperatura 200°C zapewnia doskonałe efekty modelowania

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Wyjątkowy wskaźnik informuje, kiedy loki są gotowe

Powłoka ceramiczna SilkySmooth jest 2 razy gładsza dla włosów

Ustawienia cyfrowe umożliwiają dostosowanie lokówki do typu włosów

Łatwa obsługa

Automatyczne wyłączanie po godzinie

Blokowanie za pomocą przycisku zapobiega przypadkowemu włączaniu i wyłączaniu

Podstawka zabezpieczająca umożliwia łatwą obsługę

Wskaźnik gotowości do pracy na ekranie LCD

Uniwersalne napięcie



Lokówka stożkowa HP8618/00

Zalety

Wskaźnik gotowości loków

Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków

informuje o tym, kiedy loki są utrwalone,

emitując sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna

funkcja pozwala uzyskać piękne loki i fale,

zapobiegając przegrzaniu włosów. Wystarczy

wybrać jeden z czasów nakręcania loków i

nacisnąć przycisk po nawinięciu włosów na

wałek. Zalecenia ekspertów dotyczące wyboru

czasu utrwalania loków w zależności od

rodzaju włosów i fryzury, jaką chce się

stworzyć, można znaleźć w instrukcji obsługi.

Powłoka ceramiczna SilkySmooth

Ceramiczny wałek SilkySmooth, który jest 2

razy gładszy niż zwykły wałek ceramiczny,

zapewnia mniejsze tarcie i łagodniejsze

wypuszczanie włosów, aby były one zdrowsze

i bardziej lśniące.

Ustawienia cyfrowe

Ustawienia cyfrowe umożliwiają wybór

temperatury (130–200°C) i czasu układania

loków (5, 8 lub 10 sekund), które są

odpowiednie dla danego typu włosów i

układanej fryzury.

Stożkowy kształt wałka

Dzięki lokówce stożkowej (Ø13–25 mm)

możesz stworzyć różnego rodzaju zakręcone

fryzury: od zwartych loczków do luźnych,

naturalnie wyglądających loków i fal. To szybki

i prosty sposób, pozwalający uniknąć

niepożądanego skręcania się włosów. Dodaj

objętości swoim włosom i zakręć na głowie

loki!

Bezpieczne użytkowanie

Niektóre prostownice do włosów i lokówki są

wyposażone w funkcję automatycznego

wyłączania, która zapewnia bezpieczeństwo i

spokój. Włączona lokówka wyłączy się po 60

minutach działania.

Blokowanie za pomocą przycisku

Zawsze masz pełną kontrolę. Koniec z

przypadkowymi zmianami temperatury dzięki

funkcji blokowania za pomocą przycisku.

Podstawka zabezpieczająca

Podstawka zabezpieczająca pozwala na

bezpiecznie odłożenie lokówki podczas

korzystania z niej.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Maksymalna temperatura: 200 °C

Zakres temperatur: 130–200

Długość przewodu: 1,8 m

Kolor/wykończenie: czarno-biały

Typ grzałki: PTC

Czas podgrzewania: 60 s

Napięcie: ogólnoświatowy

Średnica: 13–25 mm

Właściwości

Powłoka ceramiczna

Wskaźnik gotowości do użycia

Nienagrzewająca się końcówka

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Wskaźnik gotowości loków

Uchwyt do zawieszania

Typ włosów

Rezultat: Sprężyste loki i fale

Długość włosów: Długie, Średnie

Grubość włosów: Średnie, Grube, Cienkie

Serwis

2 lata gwarancji
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