
Маша за къдрене

StyleCare Essential

 
Цилиндър 16 мм

Температура 200°C

Керамично покритие

 
BHB862/00

Всичко необходимо за динамични къдрици
Красивите къдрици никога не са били по-лесни. Просто увийте и оформете, за да постигнете къдриците, които винаги сте
искали. Керамичното покритие добавя блясък и лъскавина на косата, като я оставя еластична, бляскава и изпълнена с живот.

Лесна употреба
Студен връх за по-лесна и безопасна употреба
Бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди.
Захранващ кабел 1,8 м
Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
2 години международна гаранция
Мигащата LED светлина показва, когато устройството е готово за използване

Красиво оформена прическа
Цилиндър за накъдряне 16 мм за енергични и подвижни къдрици и букли
Максимална температура от 200°C за оптимални резултати

По-малко увреждане на косата
Защитно керамично покритие за изключително нежно стилизиране



Маша за къдрене BHB862/00

Акценти
Живи, игриви къдрици

С диаметър на цилиндъра от 16 мм можете да
създавате игриви, пълни с живот къдрици и букли за
закачлив и младежки вид.

Нежна към косата

Защитното керамично покритие осигурява
равномерно разпределяне на топлината и по-малко
увреждане за блестяща и мека коса.

Максимална температура от 200°C

Максималната температура от 200°C гарантира
оптимални резултати, като свежда до минимум
увреждането на косата.

Индикатор за готовност

LED индикаторът спира да мига, когато машата е
загряла и готова за употреба.

Студен връх

Върхът на уреда за прически е направен от
специален топлоизолационен материал, за да не се
загрява. Можете да го държите без риск, докато
оформяте прическата, за оптимално лесна употреба.

Бързо загряване

Машата загрява бързо и е готова за използване след
60 секунди.

Кабел 1,8 м

Удобен за употреба, благодарение на дългия 1,8 м
захранващ кабел.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта
кабела, за да предотврати заплитане.

2 години гаранция

Philips предлага пълна 2-годишна гаранция за този
продукт, за да гарантира, че имате продукт с дълъг
експлоатационен живот, който да използвате всеки
ден.
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Спецификации
Технически спецификации
Напрежение: В целия свят V
Време за загряване: 60 сек
Въртящ се кабел
Диаметър на цилиндъра: 16 mm
Покритие на нагрятите части: Керамика
Индикатор за готовност

Индикатор за готовност
Брой настройки на температурата: 1
Дължина на кабела:
1,8 м
Температура на оформяне: 200°C

Тип коса
Краен резултат: Стегнати къдрици и букли
Дължина на косата: Дълга, Средно

Сервиз
2 години международна гаранция
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