
 

Ondulator conic

 
Bară conică (13-25 mm)

Înveliş ceramic Silky Smooth

Temperatură 130 - 200 C

Oprire automată

 

HP8618/00

Un mod mai sănătos de a obţine cârlionţi şi bucle perfecte

graţie indicatorului Curl Ready

Bucle perfecte, super-elegante, strălucire radiantă. Onduleuri şic, voluptoase, pentru un păr bogat, cu mult

volum. Cu noul ondulator conic Philips Care CurlControl poţi crea diferite stiluri de păr cârlionţat fără a face niciun

compromis în îngrijirea părului

Păr coafat frumos

Bară conică pentru diferite tipuri de bucle şi onduleuri

Temperatura cea mai ridicată de 200°C pentru rezultate de coafare perfecte

Mai puţină deteriorare a părului

Indicatorul unic te anunţă când bucla a fost realizată

Învelişul ceramic SilkySmooth este de două ori mai neted pe părul tău

Setările digitale îţi permit să ajustezi ondulatorul la tipul tău de păr

Uşor de utilizat

Oprire automată după 60 de minute

Funcţie de blocare a butoanelor pentru a evita pornirea accidentală

Stativ de siguranţă pentru utilizare uşoară

Indicator pentru starea de utilizare pe ecranul LCD

Tensiune universală



Ondulator conic HP8618/00

Repere

Indicator Curl Ready

Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când

bucla este gata emiţând o alertă sonoră.

Această funcţie inovatoare te ajută să obţii

bucle şi onduleuri minunate prevenind în

acelaşi timp supraîncălzirea părului. Doar

alege una din cele trei durate de ondulare şi

apasă butonul după ce ai înfăşurat părul în

jurul barei. Consultă manualul de utilizare

pentru a vedea recomandările experţilor noştri

în păr în legătură cu selectarea unei durate de

ondulare în funcţie de tipul tău de păr şi de

aspectul pe care vrei să îl obţii.

Înveliş ceramic SilkySmooth

Bara ceramică SilkySmooth, care este de două

ori mai netedă decât alte bare ceramice,

asigură o frecare mai redusă şi o eliberare mai

netedă a părului, pentru un păr mai strălucitor

şi mai sănătos.

Setări digitale

Setările digitale îţi permit să alegi temperatura

(130 - 200°C) şi durata de ondulare (5, 8 sau

10 secunde) care se potrivesc tipului tău de păr

şi aspectului dorit.

Forma conică a barei

Cu ondulatorul conic (Ø13-25 mm) poţi să

creezi diferite tipuri de bucle şi onduleuri: de la

cârlionţi strânşi la bucle şi onduleuri lejere, cu

aspect natural. Este rapid şi uşor, fără încâlcire.

Adăugă volum părului tău prin crearea unei

varietăţi de bucle!

Utilizare sigură

Unele aparate de îndreptat părul şi ondulatoare

au fost echipate cu o funcţie de oprire

automată. Această funcţie a fost

concepută pentru a-ţi asigura liniştea. Dacă

este lăsat pornit, aparatul se va opri automat

după 60 de minute.

Funcţie de blocare a butoanelor

Menţ. întotdeauna contr. Cu funcţia de bloc.

autom. a but., nu se mai prod. schimb. accid. a

temp.

Stativ de siguranţă

Stativul de siguranţă îţi permite să aşezi

ondulatorul în siguranţă în timpul utilizării.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Temperatură maximă: 200 °C

Interval de temperatură: 130-200

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: alb-negru

Tip element de încălzire: PTC

Timp de încălzire: 60s

Tensiune: (global)

Diametru butuc: 13-25 mm

Caracteristici

Înveliş ceramic

Indicator "Gata de utilizare"

Vârf rece

Cablu de alimentare cu articulaţie

Indicator „Curl Ready”

Agăţătoare

Tipul părului

Rezultat final: Bucle şi onduleuri elastice

Lungimea părului: Lung, Mediu

Grosimea firului de păr: Mediu, Gros, Subţire

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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