
 

Ondulator conic

ProCare

 
Bară conică (13-25 mm)

Înveliş moale din catifea

Temperatură 150 - 200 C

Indicator buclă gata

 

HP8619/00

Coafare fără griji pentru buclele şi onduleurile tale sănătoase

Doreşti să creezi bucle şi onduleuri cu aspect natural fără să-ţi faci griji că îţi vei deteriora părul sau te vei arde în

timp ce te coafezi? Coafează-ţi părul în linişte, datorită ondulatorului inovator ProCare de la Philips.

Coafare sigură

Înveliş moale pentru evitarea arderii instantanee a mâinilor şi a părului.

Bucle frumoase cu indicatorul

Indicatorul unic te anunţă când bucla a fost realizată.

Bară conică de 13-25 mm.

Control precis

Setări de temperatură digitale pentru a se potrivi tipului tău de păr.

Indicator pentru starea de utilizare pe ecranul LCD.



Ondulator conic HP8619/00

Repere Specificaţii

Înveliş ergonomic

Învelişul moale al barei asigură coafarea în

siguranţă fără risc de arsuri instantanee. 96%

dintre femei afirmă că „Învelişul moale asigură

coafarea în siguranţă fără risc de arsuri

instantanee”. Test desfăşurat cu 55 de femei.

Indicator buclă gata

Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când

bucla este gata emiţând o alertă sonoră.

Această funcţie inovatoare te ajută să obţii

bucle şi onduleuri minunate fără a supraîncălzi

părul. Doar alege una din cele trei durate de

ondulare în funcţie de tipul de păr şi apasă

butonul după ce ai înfăşurat părul în jurul barei.

Setări digitale pentru temperatură

Ecranul LCD integrat cu indicaţie pentru tipul

de păr îţi permite să alegi durata de ondulare

pentru tipul tău de păr şi să previi

supraîncălzirea.

Bară conică

Bara conică de 13-25 mm garantează bucle şi

onduleuri cu aspect natural.

Indicator pentru starea de utilizare

Simbolul pentru temperatură nu mai clipeşte

atunci când ondulatorul s-a încălzit şi este

gata de utilizare.

Caracteristici

Indicator „Curl Ready”

Material înveliş: Mâner moale

Durată de ondulare ajustabilă: Digital

Oprire automată: după 60 min.

Blocare buton

Cablu de alimentare cu articulaţie

Agăţătoare

Suport pentru aşezarea aparatului: Integrată

Specificaţii tehnice

Diametru butuc: 13 mm - 25 mm

Tip element de încălzire: PTC

Timp de încălzire: 45 sec

Lungime cablu: 1,8 m

Tensiune: Universal

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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