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Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
Rotačná kulma Philips Volumebrush s 2 nástavcami

Pomocou kulmy Philips Dynamic Volumebrush vytvoríte rôzne účesy, pričom vlasy

ostanú hladké a lesklé. Jej 50 mm rotujúca kefa s prírodnými vláknami zväčšuje

objem a pružnosť účesu, zatiaľ čo vysúvateľná kefa vytvorí presné vlny bez

zauzlení.

Dokonalý lesk a zdravý vzhľad

Ošetrujúci ionizátor zabráni poškodeniu a maximalizuje lesk

Turmalínová keramika dodá vašim vlasom lesk

Objem, účes a vlny bez zauzlení

1 000 W pre nádherné výsledky

50 mm okrúhla kefa dodá vlasom objem a pružnosť

30 mm vysúvateľná kefa na účes bez zamotania

Kefy sa môžu otáčať oboma smermi

Chráni váš účes, stará sa o vaše vlasy

Šetrné nastavenie pre lepšiu ochranu pri sušení a tvarovaní účesu

50 mm kefa pre hladšie a lesklejšie účesy.
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Hlavné prvky

Výkon 1 000 W

Táto 1400 W vzdušná kulma vytvára optimálny

prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste

mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Starostlivosť pomocou iónov

Ošetrujúci ionizátor suší vlasy bez vytvárania

statického napätia. Vypúšťané negatívne

nabité ióny zmierňujú poškodenie, zjemňujú

kutikuly a zintenzívňujú lesk vlasov. Výsledkom

je lesklý účes bez poškodenia s dokonalým

vzhľadom.

Povrch z turmalínovej keramiky

Jedinečný turmalínový keramický povrch tejto

kulmy poskytuje ochranu vašim vlasom a

revitalizuje ich počas tvarovania účesu. Tento

špeciálny povrch účinne vedie teplo bez toho,

aby vytváral horúce miesta a každým ťahom

dodá vlasom lesk.

50 mm okrúhla kefa

50 mm termo kefa je dokonalá na zväčšenie

objemu, tvaru a lesku vlasov. Ak ju použijete

na ešte mierne vlhkých vlasoch, dosiahnete aj

u vás doma efekt vyfúkaných vlasov ako od

kaderníka.

30 mm vysúvateľná kefa

Použite 30 mm kefu, ak chcete vytvoriť presne

tvarované vlny a uchovať pritom vlasy hladké a

lesklé. Zaťahovacie vlákna zjednodušujú tvorbu

účesu bez zamotania vlasov.

Obojsmerná rotácia

Kefa sa môže otáčať oboma smermi, čím

uľahčuje vytváranie aj tvarovanie rôznych

účesov.

Šetrné nastavenie

Nastavenie „Care“ zabezpečí optimálnu teplotu

sušenia a chráni pred prehrievaním. Vlasy sa aj

napriek tomu rýchlo usušia vďaka silnému

prúdu vzduchu, no pri stálej a šetrnej teplote.

Prírodné vlákna

Niektoré vlákna termo kefy sú vyrobené

z prírodných kančích vlákien. Takto zmiešané

vlákna umožňujú kefe prechádzať cez vlasy

hladšie, zmierňujú statické napätie, zvyšujú

lesk a predchádzajú zamotávaniu vlasov.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Napätie: 220 – 240 V

Výkon vo wattoch: 1000 W

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: Biela

Princess/strieborný odtieň

Nástavce

Kefa s prírodnými kombinovanými vláknami:

50 mm

Kryt na kefu: pre 50 mm okrúhlu kefu

Kefa s vysúvateľnými vláknami: 30 mm

Vlastnosti

Ošetrujúci ionizátor

Povrch z turmalínovej keramiky

Nastavenie: 3 nastavenia teploty/2 rýchlosti

Nastavenia otáčania: 2 nastavenia rýchlosti

otáčania

Otočný kábel

Závesná slučka

Servis

Dvojročná záruka

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑08‑20

Verzia: 6.0.1

EAN: 08 71010 36705 20

www.philips.com

http://www.philips.com/

