
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler
Automatisk locktång

- Perfekta lockar utan locktång

- Säkert anti-trassel system
- Keramisk beläggning skyddar 
håret
- Gör både små och stora lockar

HPS940/00
Automatisk locktång

alltid med salongsresultat
Äntligen är det enkelt att själv skapa perfekta lockar och styla håret med professionellt salongsresultat, 

utan att behöva använda en vanlig locktång. Tack vare Auto-Curlern kan du nu skapa små eller stora 

lockar på nolltid - den automatiska locktången rullar upp, värmer och lockar håret automatiskt. 

Antitrassel-systemet säkerställer att håret aldrig fastnar. Keramisk beläggning i titan skyddar mot värmen, 

vilket gör stylingen skonsam och lämnar håret skinande blankt! Philips AutoCurler är för dig som vill ha 

professionellt och glamoröst resultat utan krångel med locktång.

Perfekta lockar utan locktång
• Auto-curlern skapar lockar med professionellt resultat
• Anti-trasselsystem säkerställer att håret aldrig fastnar.

Lättanvänd
• Keramisk beläggning i titan skyddar ditt hår
• Inställningar för värme, tid, riktning och lockstorlek
• Snabb uppvärmningstid på endast 30 sek.
• Philips ProCare Auto Curler har en ergonomisk design som gör det enkelt för dig att skapa 

jämna lockar i hela håret, även i nacken.
• Den värmeisolerande lockrullen säkerställer att du aldrig bränner dig vid stylingen.
• 2,0 m sladd med roterbart sladdfäste
• Tre justerbara lockriktningar



 Perfekta lockar utan locktång

När du lägger en hårslinga i lockrullen drar 
AutoCurlern varsamt in hårslingan och värmer 
håret. På bara några sekunder har du en 
naturligt svallande lock och ett lent och 
glänsande hår. Lockrullens keramiska 
beläggning i titan kombinerar utmärkt 
värmeöverföring med en supertunn slät yta 
som skyddar håret mot värme. Den keramiska 
beläggningen stänger hårets porer, vilket gör 
det glansigt och lent.

Lockrulle i titan med keramisk 
beläggning för skydd mot värmen

Många styling-produkter och locktänger som 
använder värme sliter på ditt hår. Vi på Philips 
vill att du ska kunna känna dig glamorös varje 
dag utan att behöva lägga ner timmar på styling 
som dessutom sliter på ditt hår. ProCurlerns 
keramisk beläggning i titan skyddar håret mot 
värmen samt stänger hårporerna, vilket gör att 
håret blir skinande blankt efter stylingen.

Anti-trassel system säkerställer att 
håret aldrig fastnar

Procurlern har en borstlös motor som 
förhindrar att håret fastnar. Du kan skapa 
lockar i alla olika riktningar och exprimentera 
med olika stilar. För en stilren och symmetrisk 
look - locka konsekvent håret åt samma 
riktning. Du kan även använda den automatiska 
lockfunktionen med en blandning av båda 
lockriktningarna för en naturlig look.

Tre värme- och tre tidsinställningar

De tre värmeinställningarna (170 °C, 190 °C, 
210 °C) och de tre tidsinställningarna (12 sek, 
10 sek, 8 sek) gör att du kan välja mellan olika 
stilar – naturliga, stora vågor eller mindre, mer 
stylade lockar. Använd temperatur- och 
tidsinställningarna för att experimentera fram 
exakt den stil du vill ha. Du kan även justera 
riktning på lockarna med tre olika 
lockriktningar (höger, vänster, växelvis). För en 
stilren och symmetrisk look - locka håret 
konsekvent åt samma riktning. Använder du 
den automatiska lockfunktionen med en 
blandning av båda lockriktningarna får du en 
naturlig look med svallande, blanka lockar.

30 sek. uppvärmningstid

Philips ProCare AutoCurler har en snabb 
uppvärmningstid på under 30 sekunder, du 
kommer snabbt igång med stylingen.

Enkelt att nå håret bak på huvudet
Philips ProCare Auto Curler har en 
ergonomisk design som gör det enkelt för dig 
att skapa jämna lockar i hela håret, även i 
nacken. Eftersom ProCurlern är automatisk 
behöver du inte oroa dig för mindre volym 
eller ojämna lockar bak på huvudet, du får 
perfekt och symmetriskt resultat i hela håret, 
utan att behöva trixa med speglar.

Värmesäker styling
Våra nya förbättrade kammare betyder att du 
slipper brännskador vid styling. Till skillnad från 
traditionella locktänger, slipper du bränna 
fingrarna, eftersom vår smarta design helt och 
hållet isolerar värmen från andra områden än 
behandlat hår.

2,0 m sladd

2,0 m lång sladd ger ökad flexibilitet och 
enklare hantering. Den här 
salongsrekommenderade sladdlängden gör det 
enkelt för dig att använda Philips ProCare Auto 
Curler var du vill och du har gott om plats för 
att skapa den look du vill ha.
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Tekniska specifikationer
• Spänning: 110-240 V
• Temperaturinställningar: 210 °C, 190 °C, 170 °C
• Uppvärmningstid: < 30 sekunder
• Sladdlängd: 2,0 m
• Maximal temperatur: 210 °C
• Motor: Borstlös motor
• Tre lockriktningar: Höger – växelvis – vänster
• Tidsinställningar: 8 sek – 10 sek – 12 sek

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Funktioner
• Roterbart sladdfäste
• Keramisk beläggning i titan
• Automatisk avstängning: efter 60 min
• Pipljud när locken är klar
• Upphängningsögla

Tillbehör
• Rengöringstillbehör till munstycket
• Sektionstillbehör
•
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