
 

Ohřívaný stylingový
kartáč ProCare

 
Zasouvací hroty (45 mm)

Turmalínový keramický povrch

Teplota 160 C a 190 C

Ionizační péče

 

HP8634/00

Objem a lesk pro dlouhé vlasy
Ohřívaný stylingový kartáč Philips ProCare umožňuje rychle vytvořit měkké vlny a současně pečuje o vaše vlasy.

Ohřívaný 45mm válec se postará o dlouhotrvající výsledky, zatímco vysouvací štětinky zaručují rychlé použití a

dokonalý účes.

Rychlá aplikace

Zasouvací hroty pro rychlé a snadné uvolnění vlasů

Prozáření a úprava

Ionizační péče a turmalínový povrch pro lesklé vlasy

Krásné vlasy

45mm ohřívaný válec pro jemné vlny

Dlouhotrvající efekt pro váš typ vlasů

2 nastavení teplot pro styling podle typu vašich vlasů



Ohřívaný stylingový kartáč ProCare HP8634/00

Přednosti Specifikace

Zasouvací hroty

Jedinečné zasouvací hroty zajišťují rychlou

a bezpečnou aplikaci. Jakmile obtočíte vlasy

kolem kartáče, otočte studeným koncem

a hroty se vysunou. Tato jedinečná funkce

garantuje bezpečné uvolnění vlasů a udrží

perfektní tvar vašich kudrnatých kadeří.

Ionty a turmalínový povrch

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační

technologie. Nabité záporné ionty redukují

vytváření statické energie, upravují účes a

uhlazují kutikuly, čímž umocňují záři a lesk

vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký

účes bez zacuchání.

2 nastavení teplot stylingu

Vybírejte mezi dvěma nastaveními teplot

stylingu, 160 °C a 190 °C, abyste zajistili

dlouhotrvající efekt a zároveň minimalizovali

riziko poškození vlasů.

45mm ohřívaný válec

45mm ohřívaný válec pro jemné vlny

s přirozeným vzhledem

Technické údaje

Průměr válce: 45 mm

Typ ohřívače: PTC

Délka kabelu: 1,8 m

Napětí: Univerzální

Funkce

Otočný kabel: Ano

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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