
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler Ionic
Automatická kulma na 
vlasy

Ionizátor a titánový keramický 

valec

Bezkefkový motor
3 nast. tepl. a 3 nast. času
Výsledky ako z kaderníctva

HPS950/00
Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
s ošetrujúcim ionizátorom a keramickým titánovým valcom
Automatická natáčacia kulma Philips ProCare automaticky vytvára nádherné kučery. 
Profesionálny bezkefkový motor a keramický titánový valec automaticky natáča, zahrieva 
a vytvára kučery na získanie dokonalého zvlneného účesu pri každom použití.

Profesionálne výsledky tvarovania ako zo salónu
• Profesionálne automatické natáčanie pre očarujúce kučery
• Profesionálny bezkefkový motor

Jednoduché používanie
• Ionizačná úprava pre hladký a lesklý účes bez strapatenia
• Titánový keramický valec
• 3 nastavenia teploty a 3 nastavenia času pre rôzne typy vlasov
• Extrémne rýchly čas nahriatia len 30 sekúnd
• Jednoduché natáčanie zadných vlasov
• Úprava odolný voči teplu
• 2,0 m dlhý otočný kábel ako zo salónu
• 3 nastaviteľné smery natáčania



 Nádherné rovnomerné kučery

Automatická natáčacia kulma Philips ProCare 
stočí vlasy do vyhrievaného valca a zakaždým 
uvoľní dokonalú kučeru.

Ošetrujúci ionizátor

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej 
elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich 
kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú 
nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené 
vlasy.

Titánový keramický valec

Profesionálny titánový valec pre rýchle 
natočenie a jemné, hladké a lesklé vlasy. 
Titánový keramický povrch valca kombinuje 

dokonalé prenášanie tepla s výnimočne 
hladkým povrchom na vytváranie dokonalých 
kučier.

Profesionálny bezkefkový motor

Odolný profesionálny bezkefkový motor 
vytvára kučery vo všetkých smeroch. Slúži na 
vytváranie dokonalo zhodných pravotočivých 
či ľavotočivých kučier na dosiahnutie 
dokonalého vzhľadu. K dispozícii je aj funkcia 
automatického natáčania pre striedanie oboch 
smerov točenia kučier na dosiahnutie úplne 
prirodzeného vzhľadu.

3 nast. tepl. a 3 nast. času

3 nastavenia teploty (180 °C – 210 °C – 
230 °C) a 3 nastavenia času (12 s – 10 s – 8 s) 
vám pomôžu dosiahnuť vynikajúce výsledky od 
voľných až po husté kučery pri rôznych typoch 
vlasov. Pri použití vysokého nastavenia teploty 
s dlhším časom natáčania získate husté kučery, 
a preto je toto nastavenie ideálne pre hustejšie 
vlasy. Nízke nastavenie teploty v kombinácii 
s kratším časom natáčania predstavuje 
optimálne riešenie pre vlasy, ktoré potrebujú 
výnimočnú ochranu.

30-sekundové zahrievanie

Vysokovýkonný ohrevný prvok pre rýchly čas 
zahriatia, len 30 sekúnd.

Jednoduché natáčanie zadných vlasov
Automatická natáčacia kulma Philips ProCare 
má ergonomický, citlivý dizajn, ktorý uľahčuje 
vytváranie dokonalo zhodných kučier po celej 
hlave, dokonca aj vzadu.

Úprava odolný voči teplu
Naša nová vylepšená komora zabraňuje vzniku 
popálenín počas úpravy vlasov. Narozdiel od 
klasických natáčacích kuliem si už nikdy 
nepopálite prsty, pretože náš šikovný dizajn 
úplne izoluje teplo od všetkých ostatných častí 
a smeruje teplo len na upravované vlasy.

2,0 m kábel

2,0 m dlhý otočný kábel ako v kaderníctve 
zabezpečuje zlepšenú flexibilitu a uľahčuje 
manipuláciu. Tento salónmi odporúčaný kábel 
vám uľahčí používanie automatickej natáčacej 
kulmy Philips ProCare kdekoľvek chcete a 
poskytne vám množstvo priestoru na 
dosiahnutie požadovaného vzhľadu.
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Hlavné prvky
Automatická kulma na vlasy
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Technické špecifikácie
• Napätie: 110-240 V
• Nastavenie teploty: 230 °C – 210 °C – 180 °C
• Čas nahriatia: 30 s
• Dĺžka kábla: 2,0 m
• Maximálna teplota: 230 °C
• Motor: Bezkefkový motor
• 3 smery natáčania: Doprava – striedavo – doľava
• Nastavenia časovača: 8 s – 10 s – 12 s

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka: áno

Vlastnosti
• Otočný kábel: áno
• Titánový keramický povrch: áno
• Automatické vypínanie: po 60 min.
• Pípnutie pri hotovej kučere: áno
• Závesná slučka: áno
• Ošetrujúci ionizátor: áno

Príslušenstvo
• Nástroj na čistenie valca: áno
• Nástroj na rozdeľovanie vlasov na pramene: áno
•
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