
 

 

Philips
Multi-Styler

6 приставки за оформяне
Температура 190°C
Керамично покритие
Автоматично изключване

HP8698/00

Т
п
Мн
на
ворчески хрумвания, 
остоянна грижа
огофункционалната маша за прически Philips ви дава свободата да оформите 
й-модната прическа за всеки случай, като при това се грижите за косата си.

Красиво оформена прическа
• 16-мм маша и подвижна четка; пластини за изправяне и дребни вълни; 2 шноли
• Температура за оформяне 190°C за дълготрайни резултати

По-малко увреждане
• Керамично покритие на всяка загряваща се приставка

Лесна употреба
• Функция за автоматично изключване след 60 минути
• Приложен калъф за лесно съхранение
• Светодиоден индикатор за готовност



 Комплект за прически от 6 части

Philips Multi-Styler съдържа: 16-мм маша за 
къдрене за масури; подвижна цилиндрична четка 
за 16-мм маша, за повече обем; преса "2 в 1" с 
пластини с превключване между изправяне и 
дребни вълни; две шноли за коса за по-лесно 
оформяне.

Керамично покритие

Керамично покритие за по-добра грижа за вашата 
коса.

Температура за оформяне 190°C

Температурата за оформяне 190°C гарантира 
дълготрайни резултати и минимален риск от 
увреждане на косата.

Функция за автоматично изключване

Функцията за автоматично изключване е 
проектирана, за да ви даде спокойствие. Ако 
оставите машата за къдрене включена, тя се 
изключва автоматично след 60 минути.

Индикатор за готовност
Светодиодният индикатор престава да мига, 
когато машата е готова за използване.

Калъф
Приложен калъф за лесно съхранение
HP8698/00

Спецификации
Аксесоари
• Калъф

Технически данни
• Диаметър на цилиндъра: 16 мм
• Нагревател тип: PTC
• Време за загряване: 3 мин
• Дължина на кабела: 1,8 м
• Напрежение: Универсална

Характеристики
• Автоматично изключване: след 60 мин
• Въртящ се кабел
•
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