
 

Uppvärmd ProCare-
stylingborste

 
Infällbara borst (45 mm)

Keramisk beläggning i turmalin

Temperatur på 160 ºC och
190 ºC

Jonisk hårvård

 

HP8634/00

Volym och glans för långt hår
Använd den uppvärmda Philips ProCare-stylingborsten för att snabbt skapa mjuka vågor medan du vårdar ditt

hår. Med den uppvärmda kolven på 45 mm får du fasta resultat som varar länge, och borstens indragbara

borststrån gör den garanterat snabb att använda för att få perfekta frisyrer.

Snabb tillämpning

Indragbara borststrån för snabb och enkel borttagning

Vårdar och ger lyster

Joniskt vårdande och turmalinplattor för glansigt hår

Vackert hår

45 mm uppvärmd kolv för mjuka vågor

Perfekta och varaktiga resultat för din hårtyp

2 stylingtemperaturinställningar beroende på hårtyp



Uppvärmd ProCare-stylingborste HP8634/00

Funktioner Specifikationer

Indragbara borststrån

Unika indragbara borststrån ger snabb och

säker användning. När du har lindat håret runt

borsten roterar du den kalla spetsen så att

stråna dras in. Med den här unika funktionen

blir hårborttagningen enkel, och lockarnas

perfekta form bevaras.

Joner och turmalinplattor

Ge ditt hår omedelbar behandling med

vårdande jonfunktion. Laddade negativa joner

eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och

sluter dess porer så att hårets lyster och glans

intensifieras. Resultatet blir ett hår som är

vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

2 stylingtemperaturinställningar

Välj mellan 2 stylingtemperaturinställningar på

160 °C och 190 °C för att säkra varaktigt

resultat, medan du minimerar risken för skador

på håret.

45 mm uppvärmd kolv

45 mm uppvärmd kolv för mjuka, naturliga

vågor

Tekniska specifikationer

Cylinder, diameter: 45 mm

Värmetyp: PTC

Sladdlängd: 1,8  m

Spänning: Universell

Funktioner

Roterbart sladdfäste

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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