Vyhřívaný kartáč pro
narovnávání vlasů
StyleCare Essential
Extra velká česací plocha
Technologie ThermoProtect
Turmalínový keramický povrch

BHH880/00

Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
Hladké, lesklé, uhlazené vlasy
Pochlubte se přirozeně rovnými, krásně lesklými vlasy za pouhých 5 minut. Naše
technologie ThermoProtect a tvar štětin společně pomáhají ke zdravě
vypadajícím, hladkým vlasům.
Péče a ochrana
Turmalínový keramický povrch
Technologie ThermoProtect
2 nastavení teploty podle vašeho typu vlasů
Trojitý tvar štětin
Snadné použití
Velký kartáč lopatkovitého tvaru
Rychlá doba zahřívání
Kontrolka připravenosti k použití
1,8m kabel pro maximální ﬂexibilitu
Otočný kabel

Vyhřívaný kartáč pro narovnávání vlasů
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Přednosti
Turmalínový keramický povrch

Trojitý tvar štětin

1,8m kabel

Turmalínový keramický povrch pro lesklé
a hladké vlasy bez zacuchání.

Trojitý tvar štětin vlasy jemně rozčesává
a narovnává a současně chrání pokožku hlavy
před teplem.

1,8m kabel.
Otočný kabel

Technologie ThermoProtect
Kartáč lopatkovitého tvaru

Otočný kabel pro pohodlné používání.
Technologie ThermoProtect udržuje stálou
teplotu po celé ploše, zabraňuje přehřátí
a stará se tak o ochranu i zdravý vzhled vlasů.

Lopatkovitý tvar umožňuje narovnat více vlasů
najednou.

2 nastavení teploty

Rychlá doba zahřívání

Dvě nastavení teploty (170 °C a 200 °C) podle
typu vašich vlasů.

Připraveno k použití do 50 sekund.
Kontrolka připravenosti k použití

Kontrolka LED signalizuje připravenost
k použití.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.
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Speciﬁkace
Technologie zajišťující péči
Turmalínový keramický povrch
ThermoProtect

Snadné použití
Háček na zavěšení
Otočný kabel

Světelný indikátor LED: Bílá barva
Délka kabelu: 1,8 m
Napětí: Univerzální V

Funkce
Nastavení teploty: 2 nastavení, 170 °C
a 200 °C
Tvar kartáče: Lopatkovitý
Česací plocha (mm): 116 (D) x 60 (Š)
Počet vyhřívaných štětinek: 111
Automatické vypnutí: po 60 min

Technické údaje
Velikost produktu (mm): 350 (D) × 75 (Š) × 48
(H)
Celkový počet štětinek: 247
Typ ohřívače: PTC

Servis
2letá záruka

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Datum vydání
2022‑03‑24
Verze: 4.0.1

Údaje mohou být změněny bez
předchozího varování. Ochranné
známky jsou majetkem Koninklijke
Philips N.V. nebo jejich příslušných
vlastníků.

12 NC: 8848 880 00010
EAN: 08 71010 38579 83
www.philips.com

* Měřeno u 33 žen se střední délkou vlasů. Test byl
proveden v Číně.

