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kefés hajformázó

 
Behúzható sörték (45 mm)

Turmalin kerámia bevonat

160-190 °C hőmérséklet

Ionos ápolás

 

HP8634/00

Dús és csillogó haj
A Philips ProCare hővel működő kefés hajformázóval gyorsan lágy hullámokat érhet el a hajának gondos

ápolása mellett. A 45 mm-es forró henger hosszantartó eredményt biztosít, valamint a behúzható sörték gyors

használatot és tökéletes külsőt garantálnak.

Gyors használat

Visszahúzható sörték a gyors és egyszerű formázás érdekében

Ragyogás és tartás

Ionos ápolás és turmalin bevonat a fényes hajért

Gyönyörű haj

45 mm-es felforrósított henger a puha hullámokért

Hosszan tartó eredmény

2 formázási hőmérséklet-beállítás hajtípustól függően



ProCare hővel működő kefés hajformázó HP8634/00

Fénypontok Műszaki adatok

Visszahúzható sörték

Az egyedülálló behúzható sörték a gyors és

biztonságos használatot garantálnak. Miután

feltekeri haját a kefe köré, a hideg végét

fordítsa el, így a sörték visszahúzódnak. Ennek

az egyedülálló tulajdonságnak köszönhetően

biztonságosan formázhatja haját, és

megtarthatja a hajfürt tökéletes formáját.

Ionos és turmalin bevonat

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás

segítségével. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön

haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az

eredmény csodálatosan fényes, sima és

könnyen fésülhető haj.

2 formázási hőmérséklet-beállítás

Válasszon a 2 formázási hőmérséklet-beállítás

(160°C és 190°C) között a biztonságos és

hosszan tartó eredmény érdekében, mialatt

minimalizálja haja károsodásának kockázatát

45 mm-es felforrósított henger

45 mm-es felforrósított henger a puha és

természetes hatású hullámokért

Műszaki adatok

Henger átmérője: 45 mm

Fűtőelem típusa: PTC

Vezetékhossz: 1,8 m

Feszültség: Univerzális

Jellemzők

Elforgatható vezeték

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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