
 

 

Philips
Aparat de coafat 
multifuncţional

6 accesorii de coafat
Temperatură 190 C
Înveliș ceramic
Oprire automată

HP8698/00
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grijire constantă

lips Multi-Styler îţi oferă flexibilitatea de a crea cele mai noi stiluri pentru fiecare ocazie, 
ând grijă şi de părul tău.

Păr coafat frumos
• Clește 16mm și perie culisantă, plăci pt. îndreptare și încreţire, 2 cleme
• Temperatură de coafare de 190 °C pentru rezultate de lungă durată

Mai puţină deteriorare
• Înveliș ceramic pe fiecare accesoriu încălzit

Ușor de utilizat
• Funcţie de oprire automată după 60 min.
• Husă pentru stocare ușoară
• Indicator LED „pregătit de utilizare”



 Aparat de coafat din 6 piese

Philips Multi-styler conţine: clește ondulator de 16 
mm pentru cârlionţi, perie culisantă de 16 mm 
pentru crearea unui plus de volum; placă pentru 
încreţire cu plăci 2 în 1 convertibile pentru 
îndreptare și încreţire, pentru un aspect ondulat sau 
drept; două agrafe de păr pentru o coafare mai 
ușoară.

Înveliș ceramic

Înveliș ceramic pentru o mai bună îngrijire a părului 
tău

Temperatură de coafare de 190 °C

Temperatura de coafare de 190°C asigură rezultate 
de lungă durată, minimizând în același timp riscul de 
deteriorare a părului.

Funcţie de oprire automată

Funcţia de oprire automată a fost proiectată pentru 
a-?i asigura liniștea. Dacă este lăsat pornit, 
ondulatorul se va opri automat după 60 de minute.

Indicator pentru starea de utilizare
Indicatorul LED se oprește din iluminat când peria de 
coafare este gata pentru utilizare.

Husă
Husă pentru stocare ușoară
HP8698/00

Specificaţii
Accesorii
• Husă

Specificaţii tehnice
• Diametru butuc: 16 mm
• Tip element de încălzire: PTC
• Timp de încălzire: 3 min
• Lungime cablu: 1,8 m
• Tensiune: Universal

Caracteristici
• Oprire automată: după 60 min.
• Cablu de alimentare cu articulaţie
•
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