
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler
Kihartaa hiukset 

Keraaminen päällyste suojaa 

hiuksia

Valittavana suuret tai pienet 
kiharat 
3 lämpö-/aika-asetusta
Takertumisenesto

HPS940/00
Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat
Harjaton moottori ja keraaminen titaanipinnoite
Philips AutoCurler  automaattikihartimella saat helposti ammattimaisen lopputuloksen. 
AutoCurlerin automaattisen kiharrustoiminnon avulla voit luoda käden käänteessä pieniä 
tai suuria kiharoita. AutoCurler kiertää, lämmittää ja kihartaa hiukset automaattisesti.

Helppokäyttöinen
• 2,0 m:n kääntyvä johto kuin kampaamossa
• 3 lämpö- ja 3 aika-asetusta eri hiustyypeille
• Nopea 30 sekunnin lämpenemisaika
• 3 säädettävää kiharrussuuntaa
• Kiharra hiukset vaivattomasti, jopa takaa
• Turvallinen muotoilutapa
• Keraaminen titaanikiharrinosa

Kiharat kuin suoraan kampaajalta
• Ammattitason harjaton moottori
• Automaattikihartimella ammattimaiset kiharat



 Aina upeat kiharat

Philips ProCare Auto Curler kiertää hiukset 
kuumennetun kiharrinosan ympärille ja luo 
upeat kiharat joka kerta.

Keraaminen titaanikiharrinosa

Keraamisella titaanikiharrinosalla kiharrat 
hiuksesi nopeasti ja saat kiiltävän ja pehmeän 
lopputuloksen. Keraaminen titaanipinnoite 
johtaa lämpöä erinomaisesti, ja sen pinta luo 
täydelliset kiharat.

Ammattitason harjaton moottori

Kestävällä ammattitason harjattomalla 
moottorilla hiuksia voi kihartaa kaikkiin 
suuntiin. Saat tasalaatuiset kiharat pään 

vasemmalle ja oikealle puolelle ja symmetrisen 
lopputuloksen. Voit myös valita 
luonnollisemman lopputuloksen sekoittamalla 
kiharrussuuntia.

3 lämpö-/aika-asetusta

Kolmen lämpötila-asetuksen (170 °C – 190 °C 
– 210 °C) ja kolmen aika-asetuksen (12 s – 
10 s – 8 s) ansiosta saat upean lopputuloksen 
hiustyypistäsi riippumatta, halusitpa sitten 
ilmavat tai tiukat kiharat. Valitsemalla korkean 
lämpötilan ja pitkän kiharrusajan saat tiukat 
kiharat, jotka sopivat erityisesti paksuihin 
hiuksiin. Alhainen lämpötila-asetus ja lyhyt 
kiharrusaika sopivat puolestaan hiuksille, jotka 
kaipaavat lisäsuojaa.

30 sekunnin lämpenemisaika

Tehokas kuumennus, joka lämmittää laitteen 
vain 30 sekunnissa.

Kiharra takahiukset vaivattomasti
Philips ProCare Auto Curler -kihartimen 
ergonominen ja hellävarainen muotoilu 
varmistaa, että saat täydelliset kiharat, jopa 
takahiuksiin.

Turvallinen muotoilutapa
Uusi, entistä parempi kammio ehkäisee 
palovammat muotoilun aikana. Toisin kuin 
perinteiset kihartimet, tämä kätevä malli johtaa 
kuumuuden vain käsiteltäviin hiuksiin, joten et 
enää polta sormiasi.

2,0 m:n johto

Johdon 2,0 metrin pituus vastaa kampaamoiden 
kihartimia ja helpottaa käsittelyä. Pitkän johdon 
ansiosta voit käyttää Philips ProCare Auto 
Curler -kiharrinta missä haluat ja sinulle jää 
hyvin tilaa viimeistellä haluamasi lopputulos.

3 kiharrussuuntaa

Kihartimessa on kolme suunta-asetusta (vasen, 
oikea ja automaattinen), joiden avulla voit 
vaihdella tyyliäsi helposti. Saat symmetrisen 
tuloksen käyttämällä pään eri puolilla vasenta ja 
oikeaa kiharrusta. Automaattinen kiharrus 
käyttää sekä oikeaa että vasenta 
kiharrussuuntaa, jolloin saat luonnollisen 
lopputuloksen.
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Lisätarvikkeet
• Kiharruskammion puhdistustyökalu
• Hiusosioiden erotustyökalu

Tekniset tiedot
• Johdon pituus: 2,0 m
• Jännite: 110-240 V
• Enimmäislämpötila: 210 °C
• Kuumenemisaika: < 30 sekuntia
• Moottori: Harjaton moottori
• Lämpötila-asetukset: 210°C, 190°C, 170°C
• 3 kiharrussuuntaa: Oikea, vuorotteleva, vasen
• Ajastimen asetukset: 8, 10 ja 12 s

Ominaisuudet
• Automaattinen virrankatkaisu: 60 minuutin 

kuluttua
• Ripustuslenkki
• Pyörivä johto
• Keraaminen titaanipinnoite
• Kiharruksen merkkiääni

Huolto
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
•
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