
 

Konisk curler

ProCare

 
Konisk cylinder (13-25 mm)

Soft touch-fløjlsbelægning

Temperatur 150 - 200 C

Curl Ready-indikator

 

HP8619/00

Problemfri styling til dine sunde krøller og bølger

Vil du gerne skabe naturlige krøller og bølger uden at være nervøs for at beskadige håret eller brænde dig under

stylingen? Nu kan du style dit hår uden bekymringer takket være det innovative krøllejern Philips ProCare.

Sikker styling

Blød belægning, så du undgår øjeblikkelige forbrændinger på hænder og hår.

Smukke krøller med pleje

Den unikke indikator giver dig besked, når krøllejernet er klar.

Konisk 13-25 mm cylinder.

Præcis kontrol

Digitale temperaturindstillinger, der passer til din hårtype.

Indikator for klar til brug på LCD-displayet.



Konisk curler HP8619/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Blød belægning

Cylinderens bløde belægning sørger for en

sikker styling uden risiko for øjeblikkelige

forbrændinger. 96 % af de adspurgte kvinder

siger, at "den bløde belægning giver en sikker

styling uden risiko for øjeblikkelige

forbrændinger". Testen er udført med 55 kvinder.

Curl Ready-indikator

Den unikke Curl Ready-indikatoren giver dig

besked, når krøllejernet er klar, ved at afgive et

"bip"-signal. Denne innovative funktion

hjælper dig med at få smukke krøller og bølger

og undgå overophedning af håret. Vælg blot én

af de tre krølletider afhængigt af din hårtype,

og tryk på knappen, når håret er viklet omkring

cylinderen.

Digitale temperaturindstillinger

Integreret LCD-display med hårtypeindikator

gør det muligt for dig at vælge den rigtige

krølletid til din hårtype og undgå

overophedning.

Konisk cylinder

Konisk 13-25 mm cylinder sikrer naturlige

krøller og bølger.

Indikator for klar til brug

Temperatursymbolet holder op med at blinke,

når krøllejernet er varmt og klart til brug.

Funktioner

"Curl ready"-indikator

Belægningsmateriale: Blødt at røre ved

Justerbar krølletid: Digitalt

Auto-sluk: efter 60 min

Knaplås

Ledning med kugleled

Ophængsstrop

Holder: Integreret

Tekniske specifikationer

Diameter på cylinder: 13-25 mm mm

Varmelegemetype: PTC

Opvarmningstid: 45 sek.

Ledningslængde: 1,8 m

Spænding: Universelt
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