
 

Kónická kulma

ProCare

 
Kužeľovitý valec (13 – 25 mm)

Zamatovo jemná povrchová
vrstva

Teplota 150 – 200 °C

Indikátor pripravenosti na
onduláciu

 

HP8619/00 Šetrné tvarovanie účesu pre

zdravé kučery a vlny

Chcete si vytvoriť prirodzene vyzerajúce kučery a vlny bez obáv z poškodenia

vlasov alebo popálenia? Inovatívna kulma Philips ProCare vám umožní upraviť si

vlasy bez námahy.

Bezpečné tvarovanie

Jemný povrch, ktorý zabráni popáleniu rúk a spáleniu vlasov.

Krásne kučery šetrne

Jedinečný indikátor, ktorý vás upozorní, keď je kučera hotová.

Kužeľovitý valec 13 – 25 mm.

Presné ovládanie

Digitálne nastavenie teploty, ktorá vyhovuje vášmu typu vlasov.

Indikátor pripravenosti na použitie na displeji LCD.



Kónická kulma HP8619/00

Hlavné prvky Technické údaje

Jemný povrch

Jemný povrch valca zaručí bezpečnú úpravu

vlasov bez rizika popálenia. 96 % žien tvrdí, že

„jemný povrch valca zaručí bezpečnú úpravu

vlasov bez rizika popálenia". Testu sa

zúčastnilo 55 žien.

Indikátor pripravenosti na onduláciu

Jedinečný indikátor pripravenosti na onduláciu

vás pípnutím upozorní, keď je kučera hotová.

Táto inovatívna funkcia vám umožní vytvoriť

nádherné kučery a vlny a zabrániť prehrievaniu

vlasov. Stačí si vybrať jeden z troch časov

natáčania podľa vášho typu vlasov a po

navinutí vlasov na valec stlačiť tlačidlo.

Digitálne nastavenia teploty

Integrovaný displej LCD s indikátorom typu

vlasov vám umožní vybrať si správny čas

natáčania pre váš typ vlasov a zabrániť

prehrievaniu.

Kužeľovitý valec

Kužeľovitý valec 13 – 25 mm zaručuje

prirodzene vyzerajúce kučery a vlny.

Indikátor pripravenosti na použitie

Keď sa kulma dostatočne zahreje a je

pripravená na použitie, symbol teploty

prestane blikať.

Vlastnosti

Indikátor „Curl ready“: áno

Materiál povrchu: Mäkká na dotyk

Nastaviteľný čas natáčania: Digitálne

Automatické vypínanie: po 60 min.

Zámok: áno

Otočný kábel: áno

Závesná slučka: áno

Stojan: Integrovaný

Technické špecifikácie

Priemer valca: 13 mm – 25 mm

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Čas nahriatia: 45 s

Dĺžka kábla: 1,8 m

Napätie: Univerzálne
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