
 

 

Philips
Multifunkčná kulma 6v1

6 tvarovacích nástavcov
Teplota 190 °C
Keramická vrstva
Automatické vypínanie

HP8698/00
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ilips Multi-Styler prináša všestrannosť pri vytváraní najmodernejších účesov pre každú 
íležitosť a súčasne sa stará o zdravie vašich vlasov.

Účesy s nádherným tvarom
• 16 mm kliešte a okrúhla kefa, platne na vyrovnávanie a krepovanie, 2 sponky
• Teplota tvarovania účesu 190 °C pre dlhotrvajúci výsledok

Menšie poškodenie
• Keramická vrstva na každom vyhrievanom nástavci

Jednoduché používanie
• Funkcia automatického vypnutia po 60 min.
• Puzdro na ľahké odkladanie
• Indikátor LED signalizuje, že je pripravená na použitie



 Súprava 6 nástrojov na úpravu vlasov

Philips Multi-curler obsahuje nasledujúce súčasti: 16 
mm kulmovacie kliešte na vytváranie hustých kučier; 
okrúhla kefa pre 16 mm kulmovacie kliešte na 
vytvorenie výraznejšieho objemu; kulmovacie kliešte 
typu 2 v 1 s vymeniteľnými platňami na žehlenie a 
krepovanie; dve spony do vlasov na jednoduchšiu 
úpravu účesu.

Keramická vrstva

Keramická vrstva pre lepšiu starostlivosť o vaše 
vlasy.

Teplota tvarovania účesu 190 °C

Teplota tvarovania účesu 190 °C zabezpečí 
dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizuje riziko 
poškodenia vlasov.

Funkcia automatického vypínania

S funkciou automatického vypnutia môžete byť 
pokojní. Ak kulmu ponecháte zapnutú, po 
60 minútach sa automaticky vypne.

Indikátor pripravenosti na použitie
Keď je zariadenie pripravené na použitie, indikátor 
LED prestane blikať.

Puzdro
Puzdro na ľahké odkladanie
HP8698/00

Technické údaje
Príslušenstvo
• Puzdro: áno

Technické špecifikácie
• Priemer valca: 16 mm
• Typ ohrievacieho prvku: PTC
• Čas nahriatia: 3 min.
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Napätie: Univerzálne

Vlastnosti
• Automatické vypínanie: po 60 min.
• Otočný kábel: áno
•
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