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Kodralnik

StyleCare Essential

 

16 mm cevka

Temperatura 200 °C

Keramična prevleka

 
BHB862/00

Vse, kar potrebujete za prožne kodre

Zdaj lahko enostavno oblikujete čudovite kodre. Lase ovijte in jih oblikujte ter uživajte v kodrasti pričeski, ki ste si

jo vedno želeli. Keramična prevleka poskrbi za sijaj las in prožno, elegantno pričesko, polno življenja.

Čudovito oblikovani lasje
16-mm cevka za kodranje in ustvarjanje prožnih kodrov ter svedrčkov

Visoka temperatura 200 °C za optimalne rezultate

Manj poškodovanih las
Zaščitna keramična prevleka za izjemno nežno oblikovanje pričeske

Enostavna uporaba
Utripajoči indikator LED ponazarja, da je aparat pripravljen za uporabo

Hladna konica za enostavnejšo in varnejšo uporabo

Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

1,8-metrski napajalni kabel

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

2 leti mednarodne garancije



Kodralnik BHB862/00

Značilnosti Specifikacije
Živahni in prožni kodri
S cevko premera 16 mm lahko oblikujete prožne

kodre polne življenja ter svedrčke za igriv in

mladosten videz.

Nežen do las
Zaščitna keramična prevleka zagotavlja

enakomerno segrevanje in omejuje

poškodovanje las za sijoče in mehke lase.

Visoka temperatura 200 °C
Visoka temperatura 200 °C zagotavlja

optimalne rezultate in zmanjšuje poškodbo las.

Indikator pripravljenosti
Indikator LED preneha utripati, ko se kodralnik

segreje in je pripravljen za uporabo.

Hladna konica
Konica oblikovalnika je izdelana iz posebnega

toplotnega izolacijskega materiala, ki konico

ohranja hladno. Med oblikovanjem jo lahko

zato varno držite v roki.

Hitro segrevanje
Oblikovalnik se hitro segreje in je pripravljen za

uporabo v 60 sekundah.

1,8-metrski kabel
1,8-metrski napajalni kabel omogoča priročno

uporabo.

Vrtljiv kabel
Uporabna tehnologija vrtljivega kabla omogoča

vrtenje kabla in preprečuje njegovo zapletanje.

2 leti garancije
Philips za ta izdelek nudi 2-letno garancijo in

zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka, ki ga

uporabljate vsak dan.

 

Značilnosti
Prevleka segretih delov: Keramika

Indikator pripravljenosti

Vrtljiv kabel

Premer cevke: 16 mm

Vrsta las
Končni rezultat: Drobni kodri in svedrčki

Dolžina las: Dolgi lasje, Srednja

Tehnične specifikacije
Temperatura za oblikovanje: 200 °C

Število nastavitev temperature: 1

Dolžina kabla: 1,8 m

Čas segrevanja: 60 s

Napetost: Globalno V

Servis
2-letna mednarodna garancija

 

Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.
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