
 

Lokówka stożkowa

ProCare

 
Stożkowy wałek (13–25 mm)

Miękka, aksamitna powłoka

Temperatura od 150 do 200°C

Wskaźnik gotowości loków

 

HP8619/00

Swobodne tworzenie loków i fal z dbałością o zdrowie włosów

Co powiesz na możliwość tworzenia naturalnie wyglądających loków i fal bez ryzyka uszkodzenia włosów i

poparzenia skóry podczas stylizacji? Innowacyjna lokówka Philips ProCare zapewnia komfort psychiczny w

trakcie układania włosów.

Bezpieczne modelowanie

Delikatna powłoka pozwala uniknąć poparzeń rąk i włosów.

Piękne loki i dbałość o włosy

Wyjątkowy wskaźnik informuje, kiedy loki są gotowe.

Stożkowy wałek 13–25 mm.

Dokładna kontrola

Cyfrowa regulacja temperatury pozwala dostosować ustawienie do danego typu włosów.

Wskaźnik gotowości do pracy na wyświetlaczu LCD.



Lokówka stożkowa HP8619/00

Zalety Dane techniczne

Delikatna powłoka

Delikatna powłoka wałka umożliwia

bezpieczną stylizację bez ryzyka oparzenia.

96% kobiet twierdzi, że delikatna powłoka

zapewnia bezpieczeństwo podczas stylizacji i

chroni przed ryzykiem oparzenia. Badanie

przeprowadzono na grupie 55 kobiet.

Wskaźnik gotowości loków

Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków

informuje o tym, kiedy loki są gotowe,

emitując sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna

funkcja pozwala uzyskać piękne loki i fale bez

przegrzewania włosów. Do wyboru są trzy

czasy utrwalania loków odpowiednie dla

danego typu włosów — wybierz jeden z nich i

naciśnij przycisk po nawinięciu włosów na

wałek.

Cyfrowa regulacja temperatury

Wbudowany wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem

typu włosów umożliwia wybór odpowiedniego

czasu układania loków dla danego typu

włosów i uniknięcie przegrzewania.

Stożkowy wałek

Stożkowy wałek 13–25 mm gwarantuje

naturalny wygląd loków i fal.

Wskaźnik gotowości do pracy

Symbol temperatury przestaje migać, gdy

lokówka jest nagrzana i gotowa do użycia.

Właściwości

Wskaźnik gotowości loków

Materiał powłoki: Miękki

Regulacja czasu utrwalania loków: Cyfrowa

Automatyczne wyłączanie: po 60 min

Blokada

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Uchwyt do zawieszania

Podpórka: Wbudowany

Dane techniczne

Średnica: 13–25 mm mm

Typ grzałki: PTC

Czas nagrzewania: 45 s

Długość przewodu: 1,8 m

Napięcie: Uniwersalny
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