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Raznoliko oblikovanje, vrhunski lesk
Vrtljivi oblikovalnik Philips Volumebrush z 2 nastavkoma

Z oblikovalnikom pričesk Philips Dynamic Volumebrush lahko ustvarite različne

pričeske in hkrati lase ohranjate gladke in sijoče. Vrtljiva ščetka s 50-milimetrskimi

naravnimi ščetinami poskrbi za še več volumna, pogrezljiva ščetka pa zagotavlja

izrazitejše kodre brez kuštranja.

Vrhunski lesk in oblikovanje

Ionsko oblikovanje za gladke in izjemno sijoče lase

Turmalinska keramika poskrbi, da bodo vaši lasje še bolj sijoči

Volumen, oblika in kodri brez kuštranja

1000 W moči za čudovite rezultate

50 mm okrogla ščetka za še več volumna in voljno pričesko

30 mm pogrezljiva ščetka za gladko oblikovanje pričeske

Ščetine se lahko vrtijo v obe smeri

Ohranja vaš stil in ščiti lase

Nastavitev za nego za boljšo zaščito med sušenjem in oblikovanjem

50 mm krtača za gladkejše in bolj sijoče lase
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Značilnosti

1000 W moči

Oblikovalnik pričesk z močjo 1000 W proizvaja

optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za

čudovite pričeske vsak dan.

Nega z ioni

Ionsko oblikovanje pri sušenju las ne ustvarja

statične elektrike. Sproščajo se negativno nabiti

ioni, ki preprečujejo štrlenje las, jih gladijo in

krepijo njihov sijaj in lesk. Rezultat so sijoči in

gladki lasje ter čudovita pričeska.

Turmalinska keramična prevleka

Edinstvena turmalinska keramična prevleka

oblikovalnika lase med oblikovanjem ščiti in jih

poživi. Ta posebna prevleka enakomerno

prevaja toploto brez vročih mest in z vsako

potezo pričeski doda sijaj.

50 mm okrogla ščetka

S 50 mm termo krtačo bo vaša pričeska imela

več volumna in lepšo obliko, vaši lasje pa

bodo sijoči. Uporabite jo na skoraj suhih laseh

za profesionalen videz svoje pričeske.

30 mm pogrezljiva ščetka

S 30 mm ščetko oblikujte izrazitejše kodre in

pri tem ohranite svoje lase gladke in sijoče. S

pogrezljivimi ščetinami boste z lahkoto

oblikovali pričesko brez kuštranja.

Vrtenje v obe smeri

Ščetko lahko vrtite v obe smeri in tako

enostavno oblikujete najrazličnejše pričeske.

Nastavitev za nego

Nastavitev za nego zagotavlja optimalno

temperaturo in varuje pred pregrevanjem. Lasje

se še vedno hitro posušijo z enako močnim

zračnim tokom, a pri stalni temperaturi, ki

neguje lase.

Naravne ščetine

Ščetine termo krtače so delno izdelane iz

naravne prašičje dlake. S krtačo s takšnimi

mešanimi ščetinami lasje lažje češete,

povzročate manj statične elektrike in

preprečujete kuštranje, lasje pa so tako še bolj

sijoči.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Napetost: 220–240 V

Moč: 1000 W

Dolžina kabla: 1,8 m

Barva/površina: Sijoča bela/srebrni odtenek

Nastavki

Krtača z različnimi naravnimi ščetinami: 50

mm

Pokrovček za ščetko: za 50 mm okroglo krtačo

Krtača s pogrezljivimi ščetinami: 30 mm

Značilnosti

Ionsko oblikovanje

Turmalinska keramična prevleka

Nastavitve: 3 za toploto in 2 za hitrost

Nastavitev vrtenja: 2 hitrosti vrtenja

Vrtljiv kabel

Obešalna zanka

Servis

Dveletna garancija
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