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Разнообразно обемно оформяне
Въртяща четка за обем Philips с 2 приставки

Използвайте Въртящата четка за обем Philips, за да създадете различни прически, като

запазвате косата гладка и лъскава. Неговата 50 мм въртяща се четка от естествен косъм дава

обем и движение, а четката с прибиращи се зъбци създава подчертани вълнисти къдрици без

заплитания.

Гладкост и блясък

Турмалиновата керамика придава на косата ви повече блясък

Обем, плътност и вълнисти къдрици без заплитания

1000 W за прекрасни резултати

50 мм кръгла четка, добавя обем и движение

30 мм прибираща се четка за оформяне без заплитане

Четките могат да се въртят и в двете посоки

Запазва прическата, грижи се за косата ви

Настройка за грижа за по-добра защита при сушене и оформяне

50 мм четка за по-гладки, по-блестящи резултати
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Турмалиново керамично покритие

Уникалното покритие от турмалинова керамика

защитава и подхранва косата, докато я оформяте.

Това специално покритие ефективно провежда

топлината без горещи точки и придава блясък с всяко

движение.

1000 W мощност

Този уред за оформяне на прически с въздух с

мощност 1000 W създава оптимално ниво на

въздушния поток и нежна сила за изсушаване, даващи

прекрасен резултат всеки ден.

50 мм кръгла четка

50 mm термо четката е идеалният начин за

придаване на обем, плътност и блясък на косата ви.

Използвайте върху почти суха коса, за да създадете

красива прическа като от салон у дома.

30 мм прибираща се четка

Използвайте 30 мм четка, за да добавите отчетливи

вълни, докато запазвате косата си гладка и блестяща.

Прибиращите се зъбци улесняват оформянето без

заплитане.

Двупосочно въртене

Четката може да се върти и в двете посоки, което

улеснява работата и създаването на различни

прически.

Настройка за грижа

Настройката за по-нежна грижа гарантира оптимална

температура за сушене и защитава от прегряване.

Косата изсъхва все така бързо със същия мощен

въздушен поток, но при постоянна, щадяща

температура.

Естествени косъмчета

Косъмчетата на термочетката са от естествена

четина на глиган. Те помагат на четката да преминава

през косата по-плавно, намалявайки статичното

електричество, увеличавайки блясъка и

предотвратявайки заплитането.

 

Технически данни

Напрежение: 220 – 240 V

Мощност: 1000 W

Дължина на кабела: 1,8 м

Цвят/покритие: Черно/перлено розово

Приставки

Капачка на четката: за кръгла четка 50 мм

Четка с прибиращи се зъбци: 30 mm

Характеристики

Турмалиново керамично покритие

Настройки: 3 настройки за топлина/2 настройки за

скорост

Настройка на въртенето: 2 настройки на скоростта

на въртенето

Въртящ се кабел

Халка за окачване

Сервиз

2 години гаранция
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