
 

Kúpos hajformázó

ProCare

 
13-25 mm-es kúpos henger

Puha érintésű bársony bevonat

150-200 °C hőmérséklet

Curl Ready jelzőfény

 

HP8619/00

Hajformázás gondtalanul - az egészséges

fürtökért és hullámokért
Szeretne természetes megjelenésű fürtöket és hullámokat anélkül, hogy közben amiatt kellene aggódnia, hogy

haja megsérül, vagy hogy a hajformázás közben megégeti magát? Az innovatív Philips ProCare hajsütővassal az

aggodalom most már a múlté!

Biztonságos hajformázás

Puha érintésű bevonat a kéz és a haj megégetésének elkerüléséhez.

Gyönyörű, hullámos fürtök, a haj ápolásával

Az egyedülálló jelzőrendszer tudatja Önnel, ha a hajformázó használatra kész.

13-25 mm-es kúpos henger

Precíz kezelés

Digitális, hajtípusának megfelelő hőfokbeállítás.

Üzemkész állapotjelző az LCD-kijelzőn.



Kúpos hajformázó HP8619/00

Fénypontok Műszaki adatok

Puha érintésű bevonat

Puha érintésű bevonattal ellátott henger

biztosítja a biztonságos hajformázást a

megégetés veszélye nélkül. A nők 96%-a

egyetért a kijelentéssel, miszerint „A puha

érintésű bevonat biztonságos hajformázást

biztosít, az égések kockázata nélkül”. A

felmérés 55 nő részvételével történt.

Curl Ready jelzőfény

Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény „sípoló”

hanggal jelzi, ha a hajfürt kész. Ez az innovatív

funkció segít Önnek, hogy a gyönyörű fürtök és

tincsek kialakítása közben haja nehogy

túlmelegedjen. Csak válasszon hajtípusától

függően a három formázási idő közül, és

nyomja meg a gombot, miután feltekerte haját

a hengerre.

Digitális hőfokbeállítás

A hajtípusjelzővel rendelkező, beépített LCD-

kijelzővel kiválaszthatja a hajtípusának

megfelelő formázási időt a túlmelegedés

veszélye nélkül.

Kúpos henger

A 13-25 mm-es kúpos henger - természetes

hatású fürtök és hullámok.

Üzemkész állapotjelző

Amikor a hőmérséklet szimbólum a már nem

villog, a hajformázó felmelegedett és

használatra kész.

Jellemzők

„Curl ready” jelzőrendszer

Bevonat anyaga: Puha érintés

Állítható formázási időtartamok: Digitális

Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

Gombzár

Elforgatható vezeték

Akasztógyűrű

Tartóállvány: Integrált

Műszaki adatok

Henger átmérője: 13-25 mm mm

Fűtőelem típusa: PTC

Felmelegedési idő: 45 mp.

Vezetékhossz: 1,8 m

Feszültség: Univerzális
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