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HP8619/00

Bezstarostný styling pro vaše zdravé lokny a vlnky

Chtěly byste vytvořit přirozené lokny a vlny, aniž byste se musely strachovat, že si poškodíte vlasy nebo se

popálíte? Upravujte své vlasy s ledovým klidem díky inovativní kulmě Philips ProCare.

Bezpečná úprava

Jemný povrch zamezuje okamžitým popáleninám rukou a vlasů.

Krásné vlny šetrně

Jedinečný indikátor vás upozorní, jakmile je kulma připravena.

Kónický válec 13–25 mm.

Přesné ovládání

Digitální nastavení teploty podle vašeho typu vlasů.

Indikátor připravenosti k použití na LCD displeji.



Kónická kulma HP8619/00

Přednosti Specifikace

Jemný povrch

Jemný povrch válce zajišťuje bezpečnou

úpravu bez rizika okamžitých popálenin. 96 %

žen uvádí, že „Jemný povrch zajišťuje

bezpečnou úpravu bez rizika okamžitých

popálenin“. Test byl prováděn u 55 žen.

Indikátor připravenosti kulmy

Jedinečný indikátor připravenosti kulmy vás

pípnutím upozorní, jakmile je kulma

připravena. Tato inovativní funkce přispívá

k vytvoření krásných loken a vln a zamezuje

přehřátí vlasů. Stačí zvolit jednu ze tří dob

úprav podle typu vlasů a stisknout tlačítko

poté, co ovinete vlasy kolem válce.

Digitální nastavení teploty

Integrovaný LCD displej s indikací typu vlasů

umožňuje zvolit správnou dobu úpravy pro váš

typ vlasů a zabránit přehřátí.

Kónický válec

Kónický válec 13–25 mm zaručuje lokny a vlny

přirozeného vzhledu.

Indikátor připravenosti k použití

Když je kulma zahřátá a připravená, symbol

teploty přestane blikat.

Funkce

Kontrolka připravenosti kulmy: Ano

Materiál povrchu: Soft Touch

Nastavitelná doba úprav: Digitálně

Automatické vypnutí: po 60 min

Zamčení tlačítka: Ano

Otočný kabel: Ano

Háček pro zavěšení: Ano

Odkládací stojánek: Integrovaný

Technické údaje

Průměr válce: 13 mm až 25 mm

Typ ohřívače: PTC

Doba zahřátí: 45 s

Délka kabelu: 1,8 m

Napětí: Univerzální

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2020‑10‑20

Verze: 5.0.1

EAN: 08 71010 36360 38

www.philips.com

http://www.philips.com/

