
 

Vyhrievaná tvarovacia
kefa ProCare

 
Zaťahovateľné štetiny (45 mm)

Povrch z turmalínovej keramiky

Teplota 160 – 190 °C

Starostlivosť pomocou iónov

 

HP8634/00

Objem a lesk pre dlhé vlasy
Vyhrievaná tvarovacia kefa Philips ProCare vám umožňuje rýchle vytváranie jemných kučier a súčasne sa stará o

zdravie vašich vlasov. Zohriaty 45 mm valec zabezpečuje dlhotrvajúce výsledky a zaťahovateľné štetiny zaručujú

bezpečné používanie a dokonalý tvar účesu.

Rýchle použitie

Zaťahovateľné štetiny na rýchle a jednoduché uvoľnenie vlasov

Lesk a zdravý vzhľad

Starostlivosť pomocou iónov a turmalínový povrch pre lesklé vlasy

Nádherné vlasy

45 mm vyhrievaný valec na vytvorenie jemných vĺn

Dlhotrvajúce výsledky pre váš typ vlasov

2 nastavenia teploty na tvarovanie účesu v závislosti od typu vlasov



Vyhrievaná tvarovacia kefa ProCare HP8634/00

Hlavné prvky Technické údaje

Zaťahovateľné štetiny

Jedinečné zaťahovateľné štetiny zabezpečujú

rýchle a bezpečné používanie. Najskôr

omotajte vlasy okolo kefy, potom otočte

chladnú špičku a štetiny sa zasunú. Táto

jedinečná funkcia zaisťuje bezpečné uvoľnenie

vlasov a udržuje dokonalý tvar kučier.

Ióny a turmalínový povrch

Doprajte svojim vlasom okamžitú starostlivosť

pomocou iónov. Záporne nabité ióny eliminujú

statickú elektrinu, zlepšujú stav vlasov a

vyhladzujú ich kutikuly, aby tak získali vyšší

lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a

dokonale upravené vlasy.

2 nastavenia teploty tvarovania účesu

Vyberte si z 2 nastavení teploty na tvarovanie

účesu – 160 °C a 190 °C, aby ste dosiahli

dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizovali

riziko poškodenia svojich vlasov.

45 mm vyhrievaný valec

45 mm vyhrievaný valec na vytvorenie

jemných a prirodzených vĺn

Technické špecifikácie

Priemer valca: 45 mm

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Dĺžka kábla: 1,8 m

Napätie: Univerzálne

Vlastnosti

Otočný kábel: áno

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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