
 

ProCare-opvarmet
stylingbørste

 
Fleksible børstehår (45 mm)

Keramisk tourmalin-belægning

Temperatur 160 C og 190 C

Ionisk pleje

 

HP8634/00

Volumen og glans til langt hår
Philips ProCare stylingbørste med varme gør dig i stand til hurtigt at lave bløde bølger, samtidig med at du plejer

dit hår. Den opvarmede, 45 mm tromle sikrer vedvarende resultater med børstehår, der kan trækkes tilbage, og

som garanterer hurtig anvendelse og en perfekt frisure.

Hurtig anvendelse

Børstehår, der kan trækkes tilbage, så hårene hurtigt og nemt frigøres

Glans og pleje

Ionisk pleje og turmalinbelægning, der giver glansfuldt hår

Smukt hår

45 mm opvarmet cylinder, der giver bløde bølger

Vedvarende resultater til din hårtype

2 temperaturindstillinger til styling afhængig af din hårtype



ProCare-opvarmet stylingbørste HP8634/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Børstehår, der kan trækkes tilbage

De unikke børstehår, der kan trækkes tilbage,

garanterer hurtig og sikker anvendelse. Efter at

du har viklet håret rundt om børsten, drejer du

den kolde spids, og børstehårene bliver trukket

tilbage. Denne unikke funktion sikrer, at hårene

nemt frigøres, og således bevarer funktionen

dine krøllers perfekte form.

Ioner og turmalinbelægning

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-

behandling. Negativt ladede ioner eliminerer

statisk elektricitet, behandler håret og glatter

hårrødderne for at forstærke hårets glans.

Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og

uden krus.

2 temperaturindstillinger til styling

Vælg mellem 2 temperaturindstillinger til

styling på 160 °C og 190 °C, der sikrer et

langvarigt resultat, samtidig med at risikoen for

skade på dit hår minimeres.

45 mm opvarmet cylinder

45 mm opvarmet cylinder, der giver bløde

bølger med et naturligt look

Tekniske specifikationer

Diameter på cylinder: 45 mm

Varmelegemetype: PTC

Ledningslængde: 1,8 m

Spænding: Universelt

Funktioner

Ledning med kugleled

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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