
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler
Automata hajgöndörítő

Titán kerámiabevonatos henger

Kefe nélküli motor
3 hőfok- és 3 időzítésbeállítás
Szalon minőségű eredmény

HPS940/00
Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
kefe nélküli motorral és titán kerámiabevonatos hengerrel
A Philips ProCare automatikus hajgöndörítő egyenletesen mesés fürtöket készít. A professzionális, 
kefe nélküli motor és a kerámiabevonatos titánból készült melegítőhenger automatikusan feltekeri, 
melegíti és göndöríti a hajat, ezáltal mindig tökéletesen göndör fürtöket készíthet.

Professzionális eredmény
• Mesésen göndör fürtök, professzionális automata göndörítés
• Professzionális, kefe nélküli motor

Egyszerű használat
• Titán kerámiabevonatos henger
• 3 hőfok- és 3 időzítési beállítás a különféle hajtípusokhoz
• Alig 30 másodperces, gyors felmelegedési idő
• Egyszerű göndörítés, hátul is
• Hőálló hajformázás
• 2 m-es, szalon hosszúságú, elforduló vezeték
• 3 állítható göndörítési irány



 Egyenletes, gyönyörű fürtök

A Philips ProCare automatikus göndörítő a 
fűtött hengerre tekeri fel a hajat, és tökéletes 
göndör tincset varázsol minden alkalommal.

Titán kerámiabevonatos henger

Professzionális, titánból készült henger a gyors 
göndörítésért, az egyenletes simításért és a 
ragyogó hajért. A kerámiabevonatos titánból 
készült hengert a tökéletes göndör tincsek 
létrehozása érdekében egyszerre jellemzi a 
kiváló hővezetés és a rendkívül sima felület.

Professzionális, kefe nélküli motor

Strapabíró, professzionális, kefe nélküli motor, 
melynek segítségével több különböző irányba 
göndöríthetők a tincsek. A szimmetrikus hatás 
eléréséhez készíthet jobbra és balra 

göndörödő tincseket, illetve a teljesen 
természetes hatás érdekében az automatikus 
göndörítő funkcióval mindegyik irányba 
göndörítheti haját.

3 hőfok- és 3 időzítésbeállítás

A 3 hőfok beállítás (170 °C - 190 °C - 210 °C) 
és a 3 időzítésbeállítás (12 mp - 10 mp - 8 mp) 
segítségével nagyszerű eredményeket érhet el 
a különböző hajtípusokon, akár lazább, akár 
feszesebb fürtöket szeretne. Például a 
hosszabb göndörítési idővel párosított magas 
hőfokbeállítással feszesebbre formázható a haj 
– ez a vastagabb szálú hajhoz ideális. A 
rövidebb göndörítési idővel párosított 
alacsony hőfokbeállítás pedig a különleges 
védelmet igénylő hajhoz optimális.

30 mp-es, gyors felmelegedési idő

Nagy teljesítményű fűtőszál a mindössze 30 
másodperces, villámgyors felmelegedési időért.

Egyszerű göndör fürtök hátul is
A Philips ProCare automatikus göndörítő az 
igényeket figyelembe vevő, ergonomikus 
kialakításának köszönhetően könnyedén 
tökéletesen egyenletes göndör tincseket 
hozhat létre a fej egészén, még hátul is.

Hőálló hajformázás
Az új, továbbfejlesztett kamrával elkerülhetők 
az égési sérülések a hajformázás során. A 
hagyományos göndörítőktől eltérően ezzel a 
készülékkel nem fogja megégetni az ujjait, mivel 
az intelligens kialakításnak köszönhetően 
kizárólag a formázandó hajra irányul a hő.

2,0 méteres kábel

A fodrászszalonokban használatos hosszúságú, 
2,0 méteres kábel még nagyobb rugalmasságról 
és még egyszerűbb használatról gondoskodik. 
Ez a szalonok által ajánlott kábel bárhol 
megkönnyíti az Ön számára a Philips ProCare 
automatikus göndörítő használatát, és bőséges 
helyet biztosít a kívánt külső eléréséhez.

3 göndörítési irány

A 3 állítható göndörítési iránnyal (bal, jobb és 
automatikus) még kreatívabb a hajgöndörítés. 
Jobbra göndörödő és balra göndörödő tincsek 
– hogy Ön mindegyik oldalon tökéletes 
szimmetriát érhessen el – vagy pedig 
automatikus göndörítés a vegyesen, jobbra és 
balra is göndörödő tincsekért a teljesen 
természetes hatás érdekében.
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Műszaki adatok
• Feszültség: 110-240 V
• Hőfok beállítások: 210 °C - 190 °C - 170 °C
• Felmelegedési idő: kevesebb, mint 30 másodperc
• Vezetékhossz: 2,0 m
• Maximális hőmérséklet: 210 °C
• Motor: Kefe nélküli motor
• 3 göndörítési irány: Jobb - Váltakozó - Bal
• Időzítési beállítások: 8 másodperc - 10 másodperc 

- 12 másodperc

Szerviz
• 2 éves, világszerte érvényes garancia

Jellemzők
• Elforgatható vezeték
• Titán kerámia bevonat
• Automatikus kikapcsolás: 60 perc után
• Pittyenő hangjelzést ad, ha kész a göndör tincs
• Akasztógyűrű

Tartozékok
• Hengertisztító tartozék
• Szakaszoló tartozék
•
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