
 

Perie încălzită de
coafare ProCare

 
Peri retractabili (45 mm)

Înveliş ceramic din turmalină

Temperatură 160 C şi 190 C

Ionic care

 

HP8634/00

Volum şi strălucire pentru părul lung

Peria încălzită de coafare ProCare de la Philips vă permite să creaţi uşor onduleuri moi, îngrijindu-vă în acelaşi

timp părul. Bara fierbinte de 45 mm asigură rezultate de durată, iar perii retractabili garantează o aplicare rapidă

şi o coafură perfectă.

Aplicare rapidă

Peri retractabili pentru eliberarea părului rapidă şi uşoară

Strălucire şi tratament

Îngrijire cu ioni şi înveliş din turmalină pentru păr strălucitor

Păr frumos

Bară încălzită de 45 mm pentru bucle lejere

Rezultate de durată pentru tipul dvs. de păr

2 setări de temperatură pentru coafare în funcţie de părul dvs.



Perie încălzită de coafare ProCare HP8634/00

Repere Specificaţii

Perie retractabilă

Perii retractabili unici garantează o aplicare

sigură şi uşoară. După ce vă înfăşuraţi părul în

jurul periei, rotiţi vârful rece şi perii se vor

retracta. Această funcţie unică asigură

eliberarea în siguranţă a părului şi menţine

forma perfectă a buclelor dvs.

Ioni şi înveliş din turmalină

Oferiţi părului dvs. un plus de îngrijire cu

tratament ionic. Ionii negativi elimină

electricitatea statică, tratează părul şi netezesc

cuticulele părului pentru a intensifica

strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr

minunat de lucios, neted şi drept.

2 setări de temperatură pentru coafare

Alegeţi între 2 setări de temperatură de coafare

de 160 °C şi 190 °C pentru a vă asigura de

rezultate de lungă durată, minimizând în

acelaşi timp riscul de deteriorare a părului.

Bara încălzită de 45 mm

Bară încălzită de 45 mm pentru bucle lejere cu

aspect natural

Specificaţii tehnice

Diametru butuc: 45 mm

Tip element de încălzire: PTC

Lungime cablu: 1,8 m

Tensiune: Universal

Caracteristici

Cablu de alimentare cu articulaţie

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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