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Αυτόματο επαγγελματικό ψαλίδι μαλλιών για υπέροχες 
μπούκλες

με επαγγελματικό μοτέρ και κύλινδρο από τιτάνιο με κεραμική επίστρωση

Το ψαλίδι Philips ProCare Auto Curler δημιουργεί αυτόματα ομοιόμορφες μπούκλες. Το 

επαγγελματικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες και το κεραμικό θερμαινόμενο κυρίως σώμα από τιτάνιο 

περιστρέφονται αυτόματα, ζεσταίνουν τα μαλλιά και κάνουν μπούκλες, προσφέροντας τέλειο 

αποτέλεσμα κάθε φορά.

Επαγγελματικό φορμάρισμα
• Αυτόματο επαγγελματικό ψαλίδι μαλλιών για υπέροχες μπούκλες
• Επαγγελματικό μοτέρ

Εύκολη χρήση
• Κύλινδρος από τιτάνιο με κεραμική επίστρωση
• 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας και 3 ρυθμίσεις χρόνου για διαφορετικούς τύπους μαλλιών
• Γρήγορος χρόνος προθέρμανσης σε μόλις 30 δευτ.
• Εύκολες μπούκλες, ακόμα και στο πίσω μέρος του κεφαλιού
• Φορμάρισμα και προστασία από τη θερμότητα
• Επαγγελματικό περιστρεφόμενο καλώδιο μήκους 2,0 μ.
• 3 ρυθμιζόμενες κατευθύνσεις μπούκλας



 Φανταστικές ομοιόμορφες μπούκλες

Η συσκευή Philips ProCare Auto Curler 
τυλίγει τα μαλλιά στον θερμαινόμενο 
κύλινδρο και δημιουργεί μια τέλεια μπούκλα, 
κάθε φορά.

Κύλινδρος από τιτάνιο με κεραμική 
επίστρωση

Επαγγελματικός κύλινδρος από τιτάνιο για 
γρήγορες μπούκλες, απαλή ολίσθηση και 
λαμπερά μαλλιά. Η κεραμική επίστρωση 
τιτανίου του κυλίνδρου συνδυάζει την 
εξαιρετική αγωγή θερμότητας με την 
εξαιρετικά λεία επιφάνεια για τέλειες 
μπούκλες.

Επαγγελματικό μοτέρ

Ανθεκτικό επαγγελματικό μοτέρ για να 
δημιουργείτε μπούκλες προς κάθε 

κατεύθυνση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή 
για τέλεια ομοιόμορφες μπούκλες με 
κατεύθυνση προς τα δεξιά και προς τα 
αριστερά, για απόλυτα συμμετρική εμφάνιση. 
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την αυτόματη 
λειτουργία για μπούκλες, ώστε να 
συνδυάσετε και τις δύο κατευθύνσεις, για 
απόλυτα φυσική εμφάνιση.

3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας/χρόνου

Χάρη στις 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (170°C 
- 190°C- 210°C) και τις 3 ρυθμίσεις χρόνου 
(12 δευτ. - 10 δευτ. - 8 δευτ.), μπορείτε να 
επιτύχετε εκπληκτικά αποτελέσματα, όπως 
χαλαρές ή σφιχτές μπούκλες, σε 
διαφορετικούς τύπους μαλλιών. Για 
παράδειγμα, με τη ρύθμιση υψηλής 
θερμοκρασίας και τον επιπλέον χρόνο 
μπορείτε να σχηματίσετε πιο σφιχτές 
μπούκλες (ιδανικό για πιο χοντρές τρίχες). Ο 
συνδυασμός χαμηλής θερμοκρασίας και 
μικρότερου χρόνου είναι η βέλτιστη επιλογή 
για μαλλιά που χρειάζονται περισσότερη 
προστασία.

Χρόνος προθέρμανσης: 30 δευτ.

Σύστημα θερμότητας υψηλής απόδοσης για 
γρήγορο χρόνο προθέρμανσης σε μόλις 30 
δευτ.

Εύκολες μπούκλες στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού
Η συσκευή Philips ProCare Auto Curler έχει 
εργονομικό, ευαίσθητο σχεδιασμό που σας 
διευκολύνει να δημιουργήσετε απόλυτα 
ομοιόμορφες μπούκλες σε όλο το κεφάλι, 
ακόμα και στο πίσω μέρος.

Φορμάρισμα και προστασία από τη 
θερμότητα
Ο νέος βελτιωμένος μας θάλαμος εξαλείφει 
τον κίνδυνο καψίματος κατά τη διάρκεια του 
φορμαρίσματος. Σε αντίθεση με τις 
συμβατικές συσκευές για μπούκλες, δεν θα 
κάψετε ποτέ τα δάχτυλά σας χάρη στην 
έξυπνη σχεδίαση που απομονώνει πλήρως 
τη θερμότητα μόνο στο σημείο εφαρμογής.

Καλώδιο μήκους 2,0 μ.

Το επαγγελματικό καλώδιο μήκους 2,0 μ. 
εξασφαλίζει βελτιωμένη ευελιξία και εύκολο 
χειρισμό. Αυτό το καλώδιο που συνιστούν 
τα κομμωτήρια σάς διευκολύνει να 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή Philips ProCare 
Auto Curler όπου θέλετε και προσφέρει 
άφθονο χώρο για να πετύχετε το στυλ που 
επιθυμείτε.
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Χαρακτηριστικά
Αυτόματη συσκευή για μπούκλες
Κύλινδρος τιτανίου/κεραμικής επίστρωσης Επαγγελματικό μοτέρ υψηλής αντοχής, 3 ρυθμίσεις θερμο-
κρασίας/χρόνου, Επαγγελματικά αποτελέσματα
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 110-240 volt
• Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 210°C - 190°C - 170°C
• Χρόνος προθέρμανσης: < 30 δευτερόλεπτα
• Μήκος καλωδίου: 2,0 μ.
• Μέγιστη θερμοκρασία: 210 ° C
• Μοτέρ: Επαγγελματικό μοτέρ υψηλής αντοχής
• 3 κατευθύνσεις μπούκλας: Δεξιά - Εναλλάξ - 
Αριστερά

• Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη: 8 δεύτ. - 10 δεύτ. - 12 
δευτ.

Σέρβις
• Διετής εγγύηση διεθνώς

Λειτουργίες
• Περιστρεφόμενο καλώδιο
• Κεραμική επίστρωση τιτανίου
• Αυτόματη διακοπή: μετά από 60 λεπτά
• Ηχητικό σήμα όταν οι μπούκλες είναι έτοιμες
• Κρίκος για κρέμασμα

Αξεσουάρ
• Αξεσουάρ καθαρισμού κυλίνδρου
• Αξεσουάρ διαχωρισμού μαλλιών
•
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Προδιαγραφές
Αυτόματη συσκευή για μπούκλες
Κύλινδρος τιτανίου/κεραμικής επίστρωσης Επαγγελματικό μοτέρ υψηλής αντοχής, 3 ρυθμίσεις θερμοκ-
ρασίας/χρόνου, Επαγγελματικά αποτελέσματα
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