
 

Conische krultang

ProCare

 
Conische staaf (13-25 mm)

Zachte fluweelachtige
buitenlaag

Temperatuur van 150 - 200 °C

Curl Ready-indicator

 

HP8619/00

Onbezorgd stylen voor gezonde

krullen en golven

Natuurlijke krullen en golven zonder je haar te beschadigen of je te branden aan je

krultang? Style je haar zonder zorgen met de innovatieve Philips ProCare-krultang.

Veilig stylen

Zachte buitenlaag ter voorkoming van verschroeide handen of haren.

Prachtige krullen, optimale verzorging

Unieke indicator geeft aan wanneer je krul klaar is.

Conische tang van 13-25 mm

Maximale controle

Digitale temperatuurstanden voor elk haartype

Gebruiksklaar-indicatie op het LCD-display.



Conische krultang HP8619/00

Kenmerken Specificaties

Zachte buitenlaag

Zachte buitenlaag van krultang verzekert veilig

stylen zonder het risico op brandwonden. 96%

van de vrouwen zegt dat de zachte buitenlaag

zorgt voor veilig stylen zonder het risico op

brandwonden. Test uitgevoerd onder 55

vrouwen.

Curl Ready-indicator

De Unieke Curl Ready-indicator laat je met

een piepsignaal weten wanneer je krul klaar is.

Deze innovatieve functie helpt je mooie krullen

en golven te krijgen en oververhitting van het

haar te voorkomen. Kies gewoon een van drie

krultijden, afhankelijk van je haartype, en druk

op de knop nadat je het haar rond de tang hebt

gewikkeld.

Digitale temperatuurstanden

Met het ingebouwde LCD-display met

haartypeaanduiding kies je de juiste krultijd

voor je haartype om oververhitting te

voorkomen.

Conische tang

Conische tang van 13-25 mm garandeert

natuurlijke krullen en golven.

Gebruiksklaar-indicatie

Het temperatuursymbool stopt met knipperen

wanneer de krultang is opgewarmd en

gebruiksklaar is.

Kenmerken

'Curl ready'-indicator

Materiaal coating: Zachte grip

Instelbare krultijd: Digitaal

Autom. uitschakeling: na 60 min.

Vergrendeling

Meedraaiend snoer

Ophanglus

Houder: Geïntegreerd

Technische specificaties

Diameter vat: 13 mm - 25 mm

Type verwarmer: PTC

Opwarmtijd: 45 sec.

Snoerlengte: 1,8 m

Voltage: Universeel
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