
 

 

Philips StyleCare
Rotirajoča krtača z zrakom

Keramična prevleka s keratinom

Ionska tehnologija
800 W
3 nastavki

HP8668/00
Mehki kodri, valovi in volumen s 

samodejnim kodranjem z zrakom
Revolucionaren oblikovalnik pričesk s samodejnim vrtenjem je opremljen z inovativnim 
kodralnim nastavkom za mehke kodre in valove z okroglo krtačo za polno in razkošno 
pričesko ter s šobo za nežno sušenje. Negovalno sušenje in izkušeno oblikovanje.

Čudovito oblikovani lasje
• Samodejni dodatek za kodranje z zrakom ustvari valovite lase in mehke kodre
• Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok
• 50 mm okrogla ščetka za še več volumna in voljno pričesko
• 800 W učinkovitost oblikovanja za čudovite pričeske
• Hladen zračni tok za utrditev pričeske
• 3 različni dodatki za različne stile in volumen pričeske

Nega las
• S protistatičnim učinkom za gladke, ravne in sijoče lase
• Zaščitna keramična prevleka s keratinom

Enostavna uporaba
• Oblikovalnik z zrakom se samodejno vrti v obe smeri
• Oblikovalnik z zrakom je kompakten in se idealno prilega vaši roki
• Tri prilagodljive nastavitve vročine in hitrosti za boljši nadzor
• Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja



 Dodatek za kodranje z zrakom

Potem ko ste si posušili 80% las, položite 
pramen las na odprtino nastavka za kodranje z 
zrakom. S pritiskom na gumb vaš pramen las 
izgine v komoro za kodranje, kjer se posuši in 
oblikuje. Nato se sprosti čudovit koder 
naravnega videza.

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.

Nega z ioni

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično 
naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno 
povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so 
čudoviti, sijoči in gladki lasje.

Keratinska keramika

Zaščitna keramična prevleka s keratinom za 
boljšo nego las.

Ozek koncentrator

Koncentrator za oblikovanje z zrakom deluje s 
koncentracijo pretoka zraka skozi odprtino na 
specifične cone, kjer omogoča nežno možnost 
sušenja. Priporočamo ga pred sušenjem las in 
pred pripravo na oblikovanje pričeske.

800 W

Oblikovalnik pričesk z močjo 800 W proizvaja 
optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za 
čudovite pričeske vsak dan.

Nastavitev hladnega zraka

Nastavitev za hladen zrak vam omogoča 
utrjevanje vaše pričeske ali sušenje las na 
relativno nizki temperaturi, s čimer se 
zmanjšajo poškodbe las.

Vrtenje v obe smeri

Krtačo lahko vrtite v obe smeri, z njo 
enostavno rokujete ter oblikujete 
najrazličnejše pričeske.

Kompaktna zasnova
Z ergonomično zasnovo in manjšim držalom 
oblikovalnik z zrakom omogoča lažjo in 
udobnejšo izkušnjo uporabe.

Vsestranski videz
3 različni dodatki za različne stile in volumen 
pričeske

Tri nastavitve segrevanja in hitrosti
Tri prilagodljive nastavitve vročine in hitrosti za 
boljši nadzor
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Značilnosti
Rotirajoča krtača z zrakom
Keramična prevleka s keratinom Ionska tehnologija, 800 W, 3 nastavki
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Nastavki
• 50 mm okrogla ščetka: Za volumen in gladke, sijoče 

lase
• Nastavek: Za usmerjen zračni tok
• Edinstven dodatek za kodranje z zrakom: Za 

valovite lase in mehke kodre

Negovalne tehnologije
• Keratinska keramika
• Ionska tehnologija

Enostavna uporaba
• Kavelj za shranjevanje
• Vrtljiv kabel

Napajanje
• Napetost: 220–240 V
• Moč: 800 W
•
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