
 

Kónická kulma

 
Kužeľovitý valec (13 – 25 mm)

Zamatovo hladký keramický
povrch

Teplota 130 – 200 °C

Automatické vypínanie

 

HP8618/00

Zdravší spôsob, ako vytvoriť kučery a vlny
vďaka indikátoru Curl Ready

Bohaté a jemné kučery so žiarivým leskom. Zmyselné a elegantné vlny plné objemu a hustoty… Pomocou novej

kónickej kulmy Philips Care CurlControl môžete vytvárať rôzne typy kučier bez akýchkoľvek kompromisov pri

starostlivosti o vlasy

Účesy s nádherným tvarom

Kužeľový tvar pre rôzne druhy kučier a vĺn

Najvyššia teplota 200 °C pre dokonalé výsledky tvarovania účesov

Menšie poškodenie vlasov

Jedinečný indikátor, ktorý vás upozorní, keď je kučera hotová

Keramický povrch SilkySmooth je k vašim vlasom dvojnásobne jemnejší

Digitálne nastavenia, pomocou ktorých môžete natáčaciu kulmu nastaviť podľa svojho typu vlasov

Jednoduché používanie

Automatické vypnutie po 60 min.

Funkcia uzamknutia tlačidiel na ochranu proti náhodnému zapnutiu

Bezpečnostný stojan na jednoduché používanie

Indikátor pripravenosti na použitie na displeji LCD

Univerzálne napätie



Kónická kulma HP8618/00

Hlavné prvky Technické údaje

Indikátor Curl Ready

Jedinečný indikátor Curl Ready vás pípnutím

upozorní, keď je kučera hotová. Vďaka tejto

inovatívnej technológii vytvoríte krásne kučery

a vlny bez nebezpečenstva prehriatia vlasov.

Jednoducho si vyberte jeden z troch časov

natáčania a po obtočení prameňa vlasov okolo

valca stlačte tlačidlo. V návode na obsluhu

nájdete odporúčania našich odborníkov na

starostlivosť o vlasy týkajúce sa výberu

správneho času natáčania vhodného pre váš

typ vlasov a požadovaný typ účesu.

Zamatovo jemný keramický povrch

Keramický povrch SilkySmooth, ktorý je k

vašim vlasom dvojnásobne jemnejší,

poskytuje menšie trenie a jemnejšie uvoľnenie

vlasov pre lesklejšie a zdravšie vlasy.

Digitálne nastavenia

Digitálne nastavenia vám umožňujú zvoliť

teplotu (130 – 200 °C) a čas natáčania (5, 8

alebo 10 sekúnd), ktoré vyhovujú vášmu typu

vlasov a účesu, ktorý chcete vytvoriť.

Kužeľový tvar kulmy

Pomocou kónickej kulmy (Ø 13 – 25 mm)

môžete vytvoriť rôzne typy kučier a vĺn: od

hustých špirál až po prirodzene vyzerajúce

kučery a vlny. Je to rýchle a jednoduché – už

žiadne zauzlenie. Dodajte vlasom objem

pomocou kučier rôzneho tvaru!

Bezpečné používanie

Niektoré žehličky na vlasy a kulmy sú

vybavené funkciou automatického vypnutia. Jej

úlohou je dodať vám pocit istoty. Ak zariadenie

ponecháte zapnuté, po 60 minútach sa

automaticky vypne.

Funkcia uzamknutia tlačidiel

Majte to vždy pod kontrolou. Vďaka funkcii

uzamknutia tlačidiel už nikdy neúmyselne

nezmeníte nastavenie teploty.

Bezpečnostný stojan

Bezpečnostný stojan vám umožňuje počas

použitia kulmu bezpečne položiť.

Technické špecifikácie

Maximálna teplota: 200 °C

Rozsah teploty: 130 – 200

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: čierno biela

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Čas zahrievania: 60 s

Napätie: na celom svete

Priemer valca: 13 – 25 mm

Vlastnosti

Keramická vrstva: áno

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Chladná špička: áno

Otočný kábel: áno

Indikátor „Curl ready“: áno

Závesná slučka: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Pružné kučery a vlny

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredne veľké

Hustota vlasov: Stredne veľké, Husté, Riedke

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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