
 

 

Philips
Multifunkční kulma 6v1

6 ks tvarovacího příslušenství
Teplota 190 C
Keramický povrch
Automatické vypnutí

HP8698/00

O
k
Mu
ne
kamžitá kreativita, 
onstantní péče
ltifunkční kulma Philips Multi-Styler vám poskytuje všestranné možnosti k vytvoření 

jmódnějšího stylu pro každou příležitost a současně se stará o vaše vlasy.

Krásně upravené vlasy
• 16mm kleště a kartáčový nástavec, ploché a krepovací destičky; 2 spony
• Teplota 190 °C během stylingu pro dlouhodobé výsledky

Menší poškození
• Keramický povrch na každém tepelném nástavci

Snadné použití
• Funkce automatického vypnutí po 60 minutách
• Pouzdro pro snadné ukládání
• Kontrolka LED připravenosti k použití



 Kulma – sada 6 kusů

Multifunkční kulma Multi-styler Philips obsahuje: 
16mm kulmovací kleště pro tvorbu prstýnků, 
kartáčový nástavec pro větší objem vlasů; 
krepovačku s otočnými plochými a krepovacími 
destičkami 2 v 1 pro vzhled rovných a krepovaných 
vlasů; dvě vlasové spony pro snadnější styling.

Keramický povrch

Keramický povrch pro lepší péči o vaše vlasy.

Teplota 190 °C během stylingu

Teplota 190 °C během stylingu zajišťuje 
dlouhotrvající efekt a zároveň minimalizuje riziko 
poškození vlasů.

Funkce automatického vypnutí

Funkce automatického vypnutí byla navržena pro 
pocit bezpečí. Je-li zapnuta, kulma se po 60 minutách 
automaticky vypne.

Indikátor připravenosti k použití
Jakmile je nástroj pro úpravu vlasů připraven 
k použití, kontrolka LED přestane blikat.

Pouzdro
Pouzdro pro snadné ukládání
HP8698/00

Specifikace
Příslušenství
• Pouzdro: Ano

Technické údaje
• Průměr válce: 16 mm
• Typ ohřívače: PTC
• Doba zahřátí: 3 min
• Délka kabelu: 1,8 m
• Napětí: Univerzální

Funkce
• Automatické vypnutí: po 60 min
• Otočný kabel: Ano
•
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