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Keratin Seramik kaplama

 

HP8667/00

Parlak, çeşitli stiller için özenle kurulayıp şekillendirin
Keratin katkılı Seramik ile

Tek seferde kurulama ve şekillendirme: Yeni Philips KeraShine İyonik hava üflemeli saç şekillendirici, saçınıza

maksimum bakım sağlarken saçınızı tek seferde kurutup şekillendirmenizi sağlar. 3 aparatı sayesinde saçlarınıza

doğal güzellikte şekil vermeyi kolaylaştırır.

Mükemmel şekilli saçlar

Güzel sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

Saçınızı düzleştirmek için 38 mm termo fırça

Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler

Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

Daha fazla kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

Saçınıza zarar vermez

Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

ThermoProtect ısısı ile en iyi kurutma sıcaklığı

Ekstra hassas kurutma için soğuk hava ayarı

Kullanım kolaylığı

Dönebilen kablo karışmayı önler

2 yıl boyunca dünya çapında garanti

Maksimum esneklik için 1,8 m kablo
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Özellikler

Saç bakımı

Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı

koruyucu seramik kaplama

Parlaklık ve iyileştirme

İyonik bakım sayesinde saçınızı elektriklenme

olmadan kurutabilirsiniz. Yüklü negatif iyonlar

saçın elektriklenmesini önler, saçın parlaklığını

artırmak için saça bakım yapar ve saç kırıklarını

azaltır. Sonuç kırıklardan arındırılmış,

elektriklenmeyen ve parlak saçlardır.

ThermoProtect sıcaklığı

ThermoProtect ısısı, optimum kurutma

sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra

koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken,

aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde

edersiniz.

800 W

Bu 800 W hava üflemeli saç şekillendirici,

optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma

gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

38 mm termo fırça

Termo fırça 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa

sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller

ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme

aleti haline getirir.

Boyu ayarlanabilir sert fırça

Bu kolay kullanımlı hava üflemeli saç

şekillendirici hem şekillendirme fırçası hem de

bukle cihazıdır. Fırça kılları bir düğmeye

basarak içeriye doğru çekilebilir, böylece

şekillendiriciyi saçınızdan kolayca

çıkarabilirsiniz. Sonuç, şık ve kabarık bir

bukledir.

Daraltıcı kurutma başlığı

Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava

akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli

alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik,

hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini

düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

Soğuk hava ayarı

Özellikle ince, kuru ve hasarlı saçlar için ideal

olan soğuk hava ayarı, hasarı en aza indirmek

için saçınızı nispeten daha düşük sıcaklıkta

kurutmanıza olanak tanır. Bu fonksiyon

özellikle de sıcak yaz sezonu için ideal bir

ayardır!

Dönebilen kablo

Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi

kabloyu döndürerek karışmayı önler.

Üç farklı ayar

Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız

ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar,

hassas ve özel şekillendirme sağlar.

2 yıl garantili

2 yıl boyunca dünya çapında garanti.

1,8 m kablo

Maksimum esneklik için 1,8 m kablo.
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Teknik Özellikler

Başlıklar

38 mm Termo fırça: Düz ve dalgalı modeller

için

Başlık: Odaklanmış hava akımı için

Boyu ayarlanabilir sert fırça: Dalgalar ve

hacimli saç kökleri için

Güç

Gerilim: 220-240 V

Watt: 800 W

Bakım teknolojileri

İyon teknolojisi

Thermoprotect

Kolay kullanım

Asma halkası

Dönebilen kablo
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