
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler Ionic
Automatická kulma na 
vlasy

Ionizační a titanová keramika
Bezkartáčový motor
3 nastavení tepla a časovače
Výsledný vzhled jako ze salónu

HPS950/00
Profesionální automatické natáčení pro úžasné lokny
s úpravou pomocí iontů a titanovým keramickým válcem
Automatická kulma Philips ProCare automaticky vytváří stále stejně úžasné lokny. 
Profesionální bezkartáčový motor a titanový keramický ohřívací válec automaticky 
natáčejí vlasy, ohřívají je a vytváří vždy dokonalé lokny.

Profesionální a stylový výsledný vzhled
• Profesionální automatické natáčení pro úžasné lokny
• Profesionální bezkartáčový motorek

Snadné použití
• Úprava pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání
• Titanový keramický válec
• 3 nastavení teploty a 3 časovače pro různé typy vlasů
• Rychlá doba zahřátí – pouze 30 sekund
• Snadné natáčení vlasů i vzadu na hlavě
• Styling s ochranou proti přehřátí
• 2m otočný kabel vhodný pro použití v salonu
• 3 nastavitelné směry kulmování



 Pokaždé nádherné lokny

Automatická kulma Philips ProCare natáčí 
vlasy na jeden vyhřívaný válec a vždy vytváří 
perfektní vlny.

Ionizační technologie

Záporné ionty redukují vytváření statické 
energie, upravují účes a uhlazují vlasové 
kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. 
Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez 
zacuchání.

Titanový keramický válec

Profesionální titanový válec pro rychlé 
natáčení, hladké klouzání a lesklé vlasy. 

Titanově keramický povrch válce kombinuje 
skvělou tepelnou vodivost a mimořádně hladký 
povrch při vytváření dokonalých vln.

Profesionální bezkartáčový motorek

Odolný profesionální bezkartáčový motor 
umožňuje vytvářet vlny ve všech možných 
směrech. Jeho použitím dosáhnete perfektně 
symetrického natočení na levé i pravé straně. 
Nebo můžete použít funkci automatického 
natáčení, která střídá oba směry a vytváří zcela 
přirozený vzhled.

3 nastavení tepla a časovače

3 nastavení teploty (180 °C–210 °C–230 °C) a 
3 nastavení času (12 s–10 s–8 s) vám pomohou 
dosáhnout skvělých výsledků od volných po 
pevné lokny na různých typech vlasů. Například 
nastavení vysoké teploty s dlouhou dobou 
kulmování vytvoří utaženější lokny – ideální 
pro silnější vlasy. Nastavení nízké teploty 
s krátkou dobou kulmování je optimální pro 
méně odolné vlasy.

30sekundový ohřev

Vysoce výkonné topné těleso zajišťuje rychlé 
nahřátí za pouhých 30 sekund.

Snadné natáčení vlasů vzadu na hlavě
Automatická kulma Philips ProCare 
s ergonomickým citlivým designem umožňuje 
snadné vytváření stejných vln na celé hlavě, 
dokonce i vzadu.

Styling s ochranou proti přehřátí
Naše nová zdokonalená komora znamená 
styling bez popálenin. Na rozdíl od tradičních 
kulem si s ní už nikdy nepopálíte prsty, protože 
náš chytrý design zcela izoluje teplo od 
jakýchkoli jiných oblastí, než jsou ošetřované 
vlasy.

2m kabel

2m profesionální kabel zvyšuje flexibilitu 
a usnadňuje používání kulmy. Díky kabelu 
doporučenému profesionály můžete 
automatickou kulmu Philips ProCare používat 
kdekoliv chcete, přičemž budete mít vždy 
dostatek prostoru na vytvoření svého účesu.
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Technické údaje
• Napětí: 110–240 V
• Nastavení teploty: 230 °C – 210 °C – 180 °C
• Doba zahřátí: 30 s
• Délka kabelu: 2,0 m
• Maximální teplota: 230 °C
• Motor: Bezkartáčový motor
• 3 směry kulmování: Doprava – střídavý – doleva
• Nastavení časovače: 8 sek – 10 sek –12 sek

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Funkce
• Otočný kabel: Ano
• Titanový keramický povrch válce: Ano
• Automatické vypnutí: po 60 min
• Pípnutí při dokončení natáčení: Ano
• Poutko pro zavěšení: Ano
• Ionizační technologie: Ano

Příslušenství
• Příslušenství pro čištění válce: Ano
• Příslušenství pro oddělování vlasů: Ano
•
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Specifikace
Automatická kulma na vlasy
Ionizační a titanová keramika Bezkartáčový motor, 3 nastavení tepla a časovače, Výsledný vzhled jako ze 
salónu
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