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Автоматична маша за 
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Безчетков мотор
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време
Резултати като от фризьорски 
салон

HPS940/00
Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
с безчетков мотор и титаниево-керамичен цилиндър
Philips ProCare Auto Curler автоматично създава еднакви неотразими къдрици. 

Професионалният безчетков мотор и титаниево-керамичният цилиндър за нагряване 

автоматично навиват, загряват и накъдрят косата, за да създават перфектни къдрици всеки път.

Професионални резултати като от салон
• Професионално автоматично къдрене за неотразими къдрици
• Професионален безчетков мотор

Лесна употреба
• Титаниево-керамичен цилиндър
• 3 топлинни настройки и 3 настройки за време за различни типове коса
• Бързо загряване само за 30 сек
• Лесно къдрене, дори в областта на тила
• Оформяне на прическа без прегряване
• Дължина от 2,0 м на въртящия се кабел, подходяща за салони
• 3 регулируеми посоки на къдрене



 Винаги прекрасни къдрици

Автоматичната маша за къдрене Philips 
ProCare Auto Curler навива косата върху 
цилиндъра и освобождава перфектна 
къдрица всеки път.

Титаниево-керамичен цилиндър

Професионален въртящ се титаниево-
керамичен цилиндър за бързо къдрене, 
гладко плъзгане и блестяща коса. 
Титаниево-керамичното покритие на 
стеблото съчетава отлична 
топлопроводимост със супер гладка 
повърхност за създаване на перфектни 
къдрици.

Професионален безчетков мотор

Издръжлив професионален безчетков 
мотор за създаване на къдрици във всички 
различни посоки. Използвайте за идеално 
навити наляво и надясно къдрици за 
напълно симетрична прическа. Като 
алтернатива може да използвате 
автоматичната функция за къдрене с 
комбинация от двете посоки за съвсем 
естествен вид.

3 топлинни настр. и 3 настр. за време

Трите топлинни настройки (170°C – 190°C 
– 210°C) и трите настройки за таймера (12 
сек – 10 сек – 8 сек) ви помагат да 
постигнете страхотни резултати от хлабави 
до стегнати къдрици при различни типове 
коса. Настройката с висока температура с 
допълнително време за накъдряне например 
ще оформи къдриците по-стегнати – 
идеално за по-гъста коса. Настройката за 
ниска температура в комбинация с по-
краткото време за накъдряне е оптимално 
за коса, която се нуждае от допълнителна 
защита.

30 секунди време за загряване

Високо ефективен нагревател за бързо 
загряване само за 30 сек.

Лесно къдрене в областта на тила
Автоматичната маша Philips ProCare има 
ергономичен и удобен дизайн, който 
улеснява създаването на идеално еднакви 
къдрици по цялата ви глава, дори и отзад.

Оформяне на прическа без прегряване
Нашата нова подобрена камера е гаранция 
срещу прегряване на косата при 
оформянето на прическа. За разлика от 
традиционните маши за къдрене с тази 
никога няма да си изгорите пръстите, тъй 
като нашият интелигентен дизайн напълно 
изолира топлината от всички други зони, 
различни от третираната коса.

2,0 м кабел

Дължината от 2,0 м на кабела, подходяща за 
салони, осигурява подобрена гъвкавост и 
лекота при използване. Този препоръчан за 
салоните кабел ви улеснява при 
използването на Philips ProCare Auto Curler 
навсякъде и ви дава достатъчно място за 
постигане на желаната прическа.
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Технически данни
• Напрежение: 110-240 V
• Настройки за температурата: 210°C –190°C – 

170°C
• Време за загряване: < 30 секунди
• Дължина на кабела: 2,0 м
• Максимална температура: 210 °C
• Мотор: Безчетков мотор
• 3 посоки на къдрене: Дясно – Редуване – Ляво
• Настройки на таймера: 8 сек – 10 сек – 12 сек

Сервиз
• 2 години международна гаранция

Характеристики
• Въртящ се кабел
• Титаниево-керамично покритие
• Автоматично изключване: след 60 мин
• Звуков сигнал за готовност на къдриците
• Халка за окачване

Аксесоари
• Аксесоар за почистване на цилиндъра
• Аксесоар за разделяне на кичури
•
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