
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler

Perfekte krøller uten krølltang
Innstillinger for små og store 
krøller
Keramisk belegg beskytter håret
Anti-floke-system

HPS940/00
Automatisk krølltang for vakre krøller

med børsteløs motor og keramisk titanstav
Philips automatisk krølltang passer for deg som vil ha profesjonelt resultat uten å bruke krølltang. Takket 

være den automatiske krøllfunksjonen hos AutoCurler kan du nå skape små eller store krøller på null 

tid – AutoCurler ruller opp, varmer opp og krøller håret automatisk. Du får en perfekt krøll bare i løpet 

av noen sekunder. Du kan velge temperatur, størrelse og retning på krøllene for å velge din egen 

personlige stil – store naturlige bølger eller mindre, mer stylede krøller.

Profesjonelle resultater som hos frisøren
• Profesjonell og automatisk krølltang for vakre krøller
• Anti-floke-system sørger for at håret aldri setter seg fast

Lett å bruke
• Keramisk belegg beskytter håret
• 3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstillinger for forskjellige hårtyper
• Varmes raskt opp på 30 sek
• Enkelt å nå håret bak på hodet
• Ingen fare for å brenne seg
• Roterbar ledning med salonglengde på 2,0m
• Tre justerbare krøllretninger



 Fantastiske krøller hver gang

Når du plasserer en hårlokk i krøllrullen, 
trekker AutoCurler den skånsomt inn og 
varmer opp håret. I løpet av noen sekunder har 
du en naturlig bølgende krøll, og mykt og 
glansfullt hår.

Keramisk belegg beskytter håret

Mange stylingredskaper som bruker varme, 
sliter på håret ditt. Vi på Philips vil at du skal 
kunne føle deg glamorøs hver dag uten å bruke 
timevis på styling som i tillegg sliter på håret. 
Det keramiske titanbelegget på AutoCurler 
beskytter håret mot varmen og lukker 
skjellaget på hårstrået, noe som gjør at håret 
blir skinnende blankt etter stylingen.

Anti-floke-system sørger for at håret 
aldri setter seg fast

Holdbar profesjonell børsteløs motor som 
skaper krøller i forskjellige retninger. Bruk 
denne når du vil ha perfekt konsekvente 
krøller på høyre og venstre side og en helt 
symmetrisk frisyre. Du kan også bruke den 
automatiske krøllefunksjonen som gir en 
blanding av krøller i begge retninger og en mer 
naturlig frisyre.

3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstill.

De tre temperaturinnstillingene (170, 190, 
210 °C) og tre tidsinnstillingene (12, 10, 8 sek.) 
gjør at du oppnår flotte resultater fra løse til 
tette krøller på forskjellige hårtyper. For 
eksempel kan du bruke den høye 
temperaturinnstillingen med ekstra lang 
krølletid til å forme tette krøller – ideelt for 
tykkere hår. Den lavere 
temperaturinnstillingen kombinert med 
kortere krølletid er optimalt for hår som 
trenger ekstra beskyttelse.

Varmes opp på 30 sek

Varmeelement med høy ytelse for rask 
oppvarming på bare 30 sek.

Enkelt å nå håret bak på hodet
Philips ProCare AutoCurler har en 
ergonomisk design som gjør det enkelt for deg 
å skape jevne krøller i hele håret, også i nakken. 
Siden AutoCurler er automatisk, behøver du 
ikke å bekymre deg for mindre volum eller 
ujevne krøller bak på hodet, du får perfekt og 
symmetrisk resultat i hele håret, uten 
anstrengelser.

Varmebestandig styling
Den varmeisolerende krøllrullen sikrer at du 
aldri brenner deg når du styler. I motsetning til 
på tradisjonelle krølltenger kommer du aldri til 
å brenne fingrene mens du bruker Philips 
ProCare Auto Curler.

2,0m ledning

Ledningen med salonglengde på 2,0 m sørger 
for bedre fleksibilitet og enklere håndtering. 
Denne ledningen er anbefalt av salonger og 
gjør det enkelt for deg å bruke Philips ProCare 
Auto Curler der du vil, og du får plassen du 
trenger til å oppnå frisyren du ønsker deg.
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Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 110-240 V
• Temperaturinnstillinger: 210 °C, 190 °C og 170 °C
• Oppvarmingstid: < 30 sekunder
• Ledningslengde: 2,0 m
• Maksimumstemperatur: 210 °C
• Motor: Børsteløs motor
• Tre krøllretninger: Høyre, vekslende og venstre
• Tidsinnstillinger: 8 sek. – 10 sek. – 12 sek.

Service
• To års verdensomspennende garanti

Funksjoner
• Roterbar ledning
• Keramisk titanbelegg
• Slår seg automatisk av: etter 60 min
• Pipelyd når krøllen er klar
• Hengeløkke

Tilbehør
• Rengjøringstilbehør til staven
• Tilbehør for oppdeling av håret
•
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