
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler
Automatische krultang

Staaf van titanium/keramiek
Borstelloze motor
3 warmte- en 3 timerinstellingen
Professionele stylingresultaten

HPS940/00
Professionele auto-curling voor schitterende krullen
met borstelloze motor en staaf van titanium/keramiek
De Philips ProCare Auto-krultang maakt automatisch altijd prachtige krullen. Met de 
professionele borstelloze motor en titanium/keramische verwarmingsstaaf wordt het haar 
automatisch opgerold, verwarmd en gekruld voor een perfecte krul, iedere keer weer.

Professionele stylingresultaten
• Professionele auto-curling voor schitterende krullen
• Professionele borstelloze motor

Gebruiksvriendelijk
• Staaf van titanium/keramiek
• 3 warmte- en 3 timerinstellingen voor verschillende haartypen
• Snelle opwarmtijd van slechts 30 s
• Eenvoudig te krullen, zelfs aan de achterkant
• Hittebestendig stylen
• Professioneel meedraaiend snoer van 2,0 m
• 3 instelbare krulrichtingen



 Consistent prachtige krullen

De Philips ProCare Auto-krultang rolt het haar 
om de hete staaf en geeft elke keer weer 
perfecte krullen.

Staaf van titanium/keramiek

Professionele titanium staaf voor snelle krullen 
en soepel en glanzend haar. De staaf is van 
titanium met een keramische buitenlaag voor 
een uitstekende warmtegeleiding met een 
superglad oppervlak voor perfecte krullen.

Professionele borstelloze motor

Duurzame, professionele borstelloze motor 
voor het creëren van krullen in verschillende 
richtingen. Zorgt voor nauwkeurige krullen 

links en rechts voor een volledig symmetrische 
look. Je kunt ook de functie voor automatisch 
krullen gebruiken voor een mix van krullen in 
beide richtingen voor een volledig natuurlijke 
look.

3 warmte- en 3 timerinstellingen

Met de 3 temperatuurstanden (170 °C - 190 
°C - 210 °C) en 3 timerinstellingen (12 sec - 10 
sec - 8 sec) behaal je geweldige resultaten, van 
losse tot strakke krullen bij verschillende 
haartypen. Met de hoge temperatuurinstelling 
en de extra krultijd kun je bijvoorbeeld 
strakkere krullen maken – ideaal voor dikker 
haar. De lage temperatuurinstelling in 
combinatie met een kortere krultijd is ideaal 
voor haar dat extra bescherming nodig heeft.

Opwarmtijd van 30 s

Krachtig verwarmingselement voor een snelle 
opwarmtijd van slechts 30 seconden.

Eenvoudig achter het hoofd krullen
De Philips ProCare Auto-krultang heeft een 
ergonomisch en elegant ontwerp, waardoor je 
eenvoudig perfecte krullen door je hele haar 
maakt, zelfs op je achterhoofd.

Hittebestendig stylen
Door onze nieuwe, verbeterde kamer kun je je 
niet verbranden. Je verbrandt je vingers niet, in 
tegenstelling tot bij traditionele krultangen, 
omdat in het nieuwe, slimme design hitte 
volledig wordt geïsoleerd van andere gebieden 
dan het te behandelen haar.

Snoer van 2,0 m

Het professionele, meedraaiende snoer van 2,0 
m zorgt voor meer flexibiliteit en 
gebruiksgemak. Dit snoer, aanbevolen door 
professionals, maakt het je gemakkelijk om de 
Philips ProCare Auto-krultang te gebruiken 
waar je maar wilt en geeft je genoeg ruimte om 
het gewenste resultaat te bereiken.

3 krulrichtingen

3 instelbare krulrichtingen (links, rechts en 
automatisch) voegen meer creativiteit toe aan 
je krulroutine. Rechtsom krullen en linksom 
krullen, zodat je beide kanten symmetrisch 
kunt krullen, of automatisch krullen voor een 
mix van linksom en rechtsom krullen voor een 
zeer natuurlijke look.
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Technische specificaties
• Voltage: 110-240 volt
• Temperatuurstanden: 210 °C - 190 °C - 170 °C
• Opwarmtijd: < 30 seconden
• Snoerlengte: 2.0 m
• Maximumtemperatuur: 210 °C
• Motor: Borstelloze motor
• 3 krulrichtingen: Rechtsom - afwisselend - linksom
• Timerinstellingen: 8 sec. - 10 sec. - 12 sec.

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Kenmerken
• Meedraaiend snoer
• Titanium met keramische buitenlaag
• Autom. uitschakeling: na 60 min.
• Pieptoon wanneer een krul klaar is
• Ophanglus

Accessoires
• Staafreinigingsaccessoire
• Verdeelaccessoire
•
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