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 Multi-Styler της Philips σάς παρέχει την ευελιξία για να δημιουργείτε το πιο 
ντέρνο στυλ για κάθε περίσταση, ενώ παράλληλα φροντίζετε τα μαλλιά σας.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά
• Ψαλίδι 16 χιλ. και εξάρτημα βούρτσας, πλάκες για ίσιωμα και κατσάρωμα, 2 κλιπ
• Θερμοκρασία φορμαρίσματος 190°C για αποτέλεσμα που διαρκεί

Λιγότερη φθορά
• Κεραμική επίστρωση σε κάθε θερμαινόμενο εξάρτημα

Ευκολία στη χρήση
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 60 λεπτά
• Θήκη για εύκολη αποθήκευση
• Ένδειξη LED ετοιμότητας χρήσης



 Σετ φορμαρίσματος μαλλιών 6 
εξαρτημάτων

Το σύστημα φορμαρίσματος Philips περιέχει: 
ψαλίδι 16 χιλ. για λεπτές μπούκλες, εξάρτημα 
βούρτσας για επιπλέον όγκο, εξάρτημα 2 σε 1 με 
πλάκες για κατσάρωμα και ίσιωμα μαλλιών, δύο 
κλιπ μαλλιών για ευκολότερο φορμάρισμα.

Κεραμική επίστρωση

Κεραμική επίστρωση για καλύτερη φροντίδα των 
μαλλιών σας.

Θερμοκρασία φορμαρίσματος 190°C

Η θερμοκρασία φορμαρίσματος 190°C 
εξασφαλίζει αποτελέσματα που διαρκούν, ενώ 
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο φθοράς των μαλλιών.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Η αυτόματη απενεργοποίηση έχει σχεδιαστεί 
προς διευκόλυνσή σας. Αν παραμείνει 
ενεργοποιημένο, το ψαλίδι για μπούκλες θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης
Η λυχνία LED σταματά να αναβοσβήνει όταν η 
συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Θήκη
Θήκη για εύκολη αποθήκευση
HP8698/00

Προδιαγραφές
Αξεσουάρ
• Θήκη

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάμετρος κυρίως σώματος: 16 χιλ.
• Tύπος θερμαντήρα: PTC
• Χρόνος προθέρμανσης: 3 λεπτά
• Μήκος καλωδίου: 1,8 μ.
• Τάση: Γενική

Λειτουργίες
• Αυτόματη διακοπή: μετά από 60 λεπτά
• Περιστρεφόμενο καλώδιο
•
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