
 

 

Philips
Konisk locktång

• Care CurlControl
• 13-25 mm

HP8618/00

P

ta
Va
Ph
att
erfekta lockar och vågor på ett hälsosammare sätt

ck vare Curl Ready-indikatorn
ckra, mjuka, glänsande lockar. Fylliga, eleganta vågor med massor av volym … Med 
ilips nya koniska locktång Care CurlControl kan du skapa variationer med lockar utan 
 kompromissa med hårets hälsa

Vackert stylat hår
• Koniskt formad kolv för olika typer av lockar och vågor
• Högsta temperatur på 200 °C för perfekt stylingresultat

Mindre slitage på håret
• Med den unika indikatorn får du reda på när dina lockar är klara
• SilkySmooth-keramisk beläggning är dubbelt så smidig på håret
• Med de digitala inställningarna kan du justera locktången efter din hårtyp

Lättanvänd
• Automatisk avstängning efter 60 minuter
• Knapplåsfunktion för att undvika oavsiktligt byte
• Säkerhetsställ för enkel användning
• "Klar att använda"-indikator på LCD-skärmen
• Universalspänning



 Curl Ready-indikator

Med den unika Curl Ready-indikatorn får du 
reda på när dina lockar är klara tack vare 
pipljudet. Den här funktionen hjälper dig att få 
vackra lockar och vågor och ser samtidigt till 
att håret inte överbehandlas. Välj en av de tre 
locktiderna och tryck på knappen när du har 
rullat håret runt kolven. Läs användarmanualen 
om du vill se rekommendationer från våra 
hårexperter om hur du ska välja locktid efter 
din hårtyp och hur du vill se ut.

SilkySmooth-keramisk beläggning

Med SilkySmooth-keramisk kolv, som är 
dubbelt så smidig som keramisk kolv, blir det 
mindre friktion och smidigare borttagning för 
glansigare och hälsosammare år.

Digitala inställningar

Med de digitala inställningarna kan du välja den 
temperatur (130 - 200 °C) och den locktid (5, 
8 eller 10 sekunder) som passar din hårtyp och 
önskat utseende.

Koniskt formad kolv

Med den koniska locktången (Ø13–25 mm) 
kan du skapa olika typer av lockar och vågor: 
från små korkskruvar till lösa, naturliga lockar 
och vågor. Det är snabbt och enkelt, inget 
trassel. Få volym i håret genom att skapa 
variationer med lockar!

Säker användning

Vissa plattänger och locktänger är utrustade 
med en automatisk avstängningsfunktion. Den 

här funktionen är till för att du ska känna dig 
trygg. Om den lämnas på stängs apparaten 
automatiskt av efter 60 min.

Knapplåsfunktion

Du har alltid full kontroll. Tack vare 
knapplåsfunktionen slipper du oavsiktliga 
temperaturändringar.

Säkerhetsställ
Du kan enkelt ställa locktången i 
säkerhetsstället under användning.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Tekniska specifikationer
• Maximal temperatur: 200 °C
• Temperaturintervall: 130-200
• Sladdlängd: 1,8 m
• Färg/behandling: svartvit
• Värmetyp: PTC
• Uppvärmningstid: 60 sek
• Spänning: världsstandard
• Cylinder, diameter: 13-25 mm

Funktioner
• Keramisk beläggning
• "Klar att använda"-indikator

• Kall topp
• Roterbart sladdfäste
• Curl ready-indikator
• Upphängningsögla

Hårtyp
• Slutresultat: Studsande lockar och vågor
• Hårets längd: Långt, Medium
• Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•
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