
 

Konisk krølltang

ProCare

 
Konisk sylinder (13–25 mm)

Fløyelsmykt belegg

Temperatur på 150–200 ºC

Curl ready-indikator

 

HP8619/00

Trygg styling av sunne krøller og bølger

Ønsker du å lage krøller og bølger som ser naturlige ut, uten å bekymre deg for å skade håret eller brenne deg

mens du former det? Form håret trygt med den nyskapende krølltangen Philips ProCare.

Trygg frisering

Soft Touch-belegg for å unngå umiddelbare brannskader på hender og hår.

Vakre krøller på en skånsom måte

En unik indikator forteller deg når krøllen er klar.

Konisk rør på 13–25 mm.

Nøyaktig kontroll

Digitale temperaturinnstillinger som passer til hårtypen til.

Klar til bruk-indikator på LCD-skjermen.



Konisk krølltang HP8619/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Soft Touch-belegg

Soft Touch-belegget på røret sikrer sikker

styling uten fare for umiddelbar forbrenning.

96 % av kvinner sier at "Soft Touch-belegget

sikrer sikker styling uten risiko for umiddelbar

forbrenning". Test gjennomført med 55 kvinner.

Curl ready-indikator

Den unike Curl ready-indikatoren gir deg

beskjed når krøllen er klar, ved å avgi et

pipesignal. Denne nyskapende funksjonen

hjelper deg med å få vakre krøller og bølger og

hindrer overoppheting av håret. Bare velg én av

tre krølltider, avhengig av hårtypen din, og trykk

på knappen etter at du har rullet håret rundt

røret.

Digitale temperaturinnstillinger

Ved hjelp av den integrerte LCD-skjermen med

hårtypeindikator kan du velge riktig krølltid for

hårtypen din og hindre overoppheting.

Konisk rør

Det koniske røret på 13–25 mm garanterer

naturlige krøller og bølger.

Klar til bruk-indikator

Temperatursymbolet slutter å blinke når

krølltangen er varmet opp og klar til bruk.

Funksjoner

Curl ready-indikator

Beleggmateriale: Myk

Justerbar krølltid: Digital

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Tastelås

Roterbar ledning

Hengeløkke

Holder: Integrert

Tekniske spesifikasjoner

Trommeldiameter: 13 mm – 25 millimeter

Varmeelementtype: PTC

Oppvarmingstid: 45 sek

Ledningslengde: 1,8 m

Spenning: Universell
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