
 

Konisk locktång

ProCare

 
13–25 mm konisk kolv

Ytskikt med mjuk
sammetskänsla

150–200 graders
temperaturintervall

Curl Ready-indikator

 

HP8619/00 Enkel styling för fräscha

lockar och vågor

Vill du få naturliga lockar och vågor utan att oroa dig över att skada håret eller

bränna dig? Forma håret tryggt med den här innovativa Philips ProCare-

locktången.

Säker styling

Ytskikt med mjuk känsla för att undvika brännskador på händer och hår.

Vackra lockar med omsorg

Med den unika indikatorn får du reda på när dina lockar är klara.

13-25 mm konisk kolv.

Exakt kontroll

Digitala temperaturinställningar som passar din hårtyp.

"Klar att använda"-indikator på LCD-skärmen.



Konisk locktång HP8619/00

Funktioner Specifikationer

Ytskikt med mjuk känsla

Ytskikt med mjuk känsla garanterar säker

styling utan risk för brännskador. 96 % av alla

kvinnor säger: Ytskikt med mjuk känsla

garanterar säker styling utan risk för

brännskador. Test utfört med 55 kvinnor.

Curl Ready-indikator

Med den unika indikatorn får du reda på när

dina lockar är klara tack vare pipljudet. Den här

unika funktionen hjälper dig att få vackra lockar

och vågor och förhindrar att håret överhettas.

Välj en av de tre locktiderna beroende på

hårtyp och tryck på knappen när du har rullat

håret runt kolven.

Digitala temperaturinställningar

Integrerad LCD-skärm med hårtypsindikering

där du kan välja rätt locktid för din hårtyp och

förhindra överhettning.

Konisk kolv

13-25 mm konisk kolv garanterar naturliga

lockar och vågor.

"Klar att använda"-indikator

Temperatursymbolen slutar blinka när

locktången har värmts upp och är klar att

användas.

Funktioner

Curl ready-indikator

Ytskiktsmaterial: Soft Touch

Justerbar locktid: Digital

Automatisk avstängning: efter 60 min

Nyckellås

Roterbart sladdfäste

Upphängningsögla

Ställ: Integrerad

Tekniska specifikationer

Cylinder, diameter: 13–25 mm mm

Värmetyp: PTC

Uppvärmningstid: 45 sek

Sladdlängd: 1,8  m

Spänning: Universell
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