
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler
Ondulator automat

Bară ceramică din titan
Motor DC profesional
3 setări de căldură și 3 setări de 
timp
Rezultate de coafare profesionale

HPS940/00
Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
cu motor fără perie şi bară ceramică din titan
Ondulatorul automat Philips ProCare creează automat bucle fabuloase în mod 
consecvent. Motorul profesional DC şi bara de încălzire ceramică din titan rulează, 
încălzesc şi ondulează automat pentru a crea o buclă perfectă, de fiecare dată.

Rezultate de coafare profesionale
• Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
• Motor profesional fără perie

Ușor de utilizat
• Bară ceramică din titan
• 3 setări de căldură și 3 setări de timp, pentru diferite tipuri de păr
• Timp de încălzire rapid, de numai 30 secunde
• Ușor de ondulat, chiar și la spate
• Coafare rezistentă la temperaturi ridicate
• Cablu de alimentare cu articulaţie cu lungime de salon 2 m
• 3 direcţii de ondulare reglabile



 Bucle consistent fabuloase

Ondulatorul automat ProCare de la Philips 
ondulează părul pe bara încălzită și produce 
bucle perfecte de fiecare dată.

Bară ceramică din titan

Bară din titan profesională pentru ondulare 
rapidă, alunecare lină și păr lucios. Învelișul 
ceramic din titan al barei combină 
conductivitatea termică excelentă cu o 
suprafaţă extrem de fină pentru a crea bucle 
perfecte.

Motor profesional fără perie

Motor DC profesional durabil pentru crearea 
buclelor în direcţii diferite. Utilizează-l pentru 
bucle cu aspect perfect, orientate în stânga și 

dreapta, pentru un aspect complet simetric. În 
mod alternativ, utilizează funcţia de ondulare 
automată pentru o combinaţie de direcţii de 
ondulare, pentru un aspect complet natural.

3 setări de căldură și 3 setări de timp

Cele 3 setări de temperatură (170 °C - 190 °C 
- 210 °C) și cele 3 setări de timp (12 s - 10 s - 
8 s) te ajută să obţii rezultate excelente, de la 
bucle lejere până la bucle bine definite, pe 
diferite tipuri de păr. De exemplu, setarea de 
temperatură ridicată cu durată suplimentară 
pentru ondulare îţi va modela buclele mai 
strâns – ideală pentru părul mai des. Setarea de 
temperatură scăzută cu durată mai scurtă de 
ondulare este optimă pentru părul care 
necesită protecţie suplimentară.

Timp de încălzire de 30 sec.

Element de încălzire de înaltă performanţă 
pentru timp de încălzire rapid, de numai 30 
secunde.

Ușor de ondulat la spate
Ondulatorul automat ProCare de la Philips are 
un design ergonomic, sensibil, care facilitează 
crearea buclelor perfecte consecvente, pentru 
tot părul, chiar și la spate.

Coafare rezistentă la temperaturi 
ridicate
Noua cameră îmbunătăţită înseamnă lipsa 
arsurilor în timpul coafării. Faţă de 
ondulatoarele tradiţionale, nu îţi vei arde 
niciodată degetele, deoarece designul inteligent 
izolează complet căldura de orice alte zone, în 
afara părului supus coafării.

Cablu de 2,0 m

Cablul de alimentare cu lungime de salon de 
2,0 m asigură flexibilitate și ușurinţă de utilizare 
sporite. Acest cablu recomandat pentru 
saloane face simplă utilizarea ondulatorului 
automat ProCare de la Philips, oriunde dorești, 
și îţi oferă suficient spaţiu pentru a obţine 
aspectul pe care îl dorești.

3 direcţii de ondulare

3 direcţii de ondulare reglabile (stânga, dreapta 
și automat) adaugă mai multă creativitate 
rutinei de ondulare. Bucle pe dreapta, bucle pe 
stânga - astfel încât să poţi ondula fiecare parte 
cu simetrie perfectă - sau ondulare automată 
pentru o combinaţie de bucle pe dreapta și pe 
stânga, pentru un aspect complet natural.
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Specificaţii tehnice
• Tensiune: 110-240 V
• Setări de temperatură: 210 °C - 190 °C - 170 °C
• Timp de încălzire: < 30 secunde
• Lungime cablu: 2,0 m
• Temperatură maximă: 210 °C
• Motor: Motor DC profesional
• 3 direcţii de ondulare: Dreapta - Alternativ - Stânga
• Setări temporizator: 8 s - 10 s - 12 s

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Caracteristici
• Cablu de alimentare cu articulaţie
• Înveliș ceramic din titan
• Oprire automată: după 60 min.
• Avertizare sonoră pentru buclă gata
• Agăţătoare

Accesorii
• Accesoriu de curăţare pentru bară
• Accesoriu de secţionare
•
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