
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler

- Perfekte krøller uden krøllejern

- Laver små og store krøller
- Keramisk belægning beskytter 
håret
- Anti-filtringssystem

HPS940/00
Automatisk krølning giver fantastiske krøller
Skaber krøllerne for dig – salonresultat hver gang
Det automatiske Philips ProCare-krøllejern er løsningen til dig, der vil have et professionelt resultat, men 

ikke orker alt bøvlet med et krøllejern. Takket være AutoCurlerens automatiske krøllefunktion kan du 

nu lave små eller store krøller på et øjeblik – AutoCurleren ruller automatisk håret op og krøller det. 

Du skal bare lægge en hårlok i rullen, og et knaptryk senere sørger AutoCurleren for nænsomt at trække 

håret ind og varme det fra alle sider. Det giver en perfekt krølle på få sekunder.

Professionelle resultater, som hos frisøren
• Professionel, automatisk krølning giver fantastiske krøller
• Anti-filtringssystem sikrer, at håret aldrig sætter sig fast

Nem at anvende
• Former nænsomt håret takket være den keramiske belægning
• 3 indstillinger for varme og timer til forskellige hårtyper
• Hurtig opvarmningstid på kun 30 sekunder
• Nemt at nå håret i nakken
• Ingen risiko for, at du brænder dig
• Salonspiralledning på 2,0 m
• 3 justerbar krølleretninger



 Altid fantastiske krøller

Takket være AutoCurlerens automatiske 
krøllefunktion kan du nu lave store eller små 
krøller på et øjeblik. AutoCurleren kan 
automatisk rulle håret op, varme og krølle det. 
Du skal bare lægge en hårlok i rullen, og et 
knaptryk senere sørger AutoCurleren for 
nænsomt at trække håret ind og varme det fra 
alle sider. Det giver en perfekt krølle på få 
sekunder. ruller håret rundt om den 
opvarmede cylinder og giver perfekte krøller, 
hver gang.

Former nænsomt håret takket være den 
keramiske belægning

Mange styling-produkter, der benytter varme, 
slider på dit hår. Hos Philips ønsker vi, at du 
skal kunne føle dig glamourøs hver dag uden at 
være nødt til at bruge timer på styling, som 
desuden ødelægger dit hår. AutoCurlerens 
keramiske belægning i titanium beskytter håret 
mod varmen og lukker hårets porer, hvilket 
gør håret skinnende blankt efter stylingen.

Anti-filtringssystem sikrer, at håret 
aldrig sætter sig fast

Du kan justere krøllernes retning med tre 
forskellige indstillinger (højre, venstre, 
skiftevis). Skab et stilrent og symmetrisk look – 
krøl konsekvent håret i samme retning. Ved at 
anvende den automatiske krøllefunktion og 
krølle håret skiftevis i den ene og den anden 
retning får du et naturligt look med fyldige, 
blanke krøller.

3 varme- og 3 timerindstillinger

De 3 temperaturindstillinger (170°C - 190°C - 
210°C) og 3 timerindstillinger (12 sek. - 10 sek. 
- 8 sek.) hjælper dig med at nå fantastiske 
resultater med både løsere og mere faste 
krøller i forskellige hårtyper. For eksempel vil 
høj temperatur med ekstra krølletid gøre 
krøllerne strammere – ideelt til kraftigt hår. 
Den lave temperaturindstilling kombineret 
med kortere krølletid er optimal til hår, der 
har brug for ekstra beskyttelse.

30 sekunders opvarmningstid

Varmelegeme med høj ydeevne giver en hurtig 
opvarmningstid på kun 30 sekunder.

Nemt at nå håret i nakken
Philips ProCare AutoCurler har et ergonomisk 
design, som gør det nemt for dig at lave 
ensartede krøller i hele håret, selv i nakken. 
Eftersom AutoCurleren er automatisk, 
behøver du ikke at være bekymret for, om du 
får mindre fylde eller ujævne krøller i nakken – 
du får et perfekt og symmetrisk resultat i hele 
håret helt uden at anstrenge dig.

Varmesikret styling
Den varmeisolerende krøllecylinder sikrer, at 
du aldrig brænder dig, mens du styler. I 
modsætning til traditionelle krøllejern vil du 
aldrig brænde fingrene under brug af det 
automatiske Philips ProCare-krøllejern.

2,0 m ledning

Salonledningen på 2,0 m sikrer forbedret 
fleksibilitet og nem håndtering. Denne 
frisøranbefalede ledning gør det nemt for dig at 
bruge det automatiske Philips ProCare-
krøllejern, hvor du ønsker det, og giver dig 
masser af plads til at opnå det look, du ønsker.
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Vigtigste nyheder
Automatisk krøllejern
- Perfekte krøller uden krøllejern - Laver små og store krøller, - Keramisk belægning beskytter håret, - Anti-
filtringssystem
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Tekniske specifikationer
• Spænding: 110-240 V
• Temperaturindstillinger: 210°C - 190°C - 170°C
• Opvarmningstid: < 30 sekunder
• Ledningslængde: 2.0 m
• Maks. temperatur: 210 °C
• Motor: Børsteløs motor
• 3 krølleretninger: Højre - Blandet - venstre
• Timerindstillinger: 8 sek. - 10 sek. - 12 sek.

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret

Funktioner
• Ledning med kugleled
• Keramisk titaniumbelægning
• Auto-sluk: efter 60 min
• Biplyd, når krøllen er klar
• Ophængsstrop

Tilbehør
• Tilbehør til rengøring af cylinder
• Tilbehør til opdeling af håret
•
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