
 

Конична маша за коса

ProCare

  Конична приставка (13-25 мм)

Меко кадифено покритие

Температура 150 -200°C

Индикатор "Готови къдрици"

 

HP8619/00

Безпроблемно и щадящо оформяне на къдрици и вълни
Бихте ли искали да създадете естествено изглеждащи къдрици и вълни, без да се притеснявате, че ще увредите косата си или
ще се изгорите, докато стилизирате? Оформяйте косата си спокойно, благодарение на иновативната маша за къдрене Philips
ProCare.

Прецизно управление
Цифрови настройки за температура според вашия тип коса.
Индикатор за готовност на LCD дисплея.

Красиви къдрици с грижа
Конична приставка 13-25 мм.
Уникалният индикатор ви уведомява, когато къдриците са готови.

Безопасно стилизиране
Меко покритие на дръжката против случайно изгаряне на ръцете или косата.



Конична маша за коса HP8619/00

Акценти Спецификации
Меко покритие на дръжката

Мекото на допир покритие на машата осигурява
безопасно оформяне без риск от случайни изгаряния.
96% от жените твърдят, че "мекото на допир
покритие гарантира безопасно оформяне без риск от
случайно изгаряне". Тест, проведен с 55 жени.

Индикатор "Готови къдрици"

Уникалният индикатор Curl Ready ви уведомява,
когато къдрицата е готова, със звуков сигнал. Тази
новаторска функция ви помага да постигнете красиви
къдрици и вълнисти кичури и да предпазите косата
от прегряване. Просто изберете едно от трите
времена за къдрене в зависимост от вашия тип коса
и натиснете бутона, след като увиете косата около
тялото на машата.

Цифрови настройки на температурата

Вграденият LCD дисплей с указание за типа коса ви
позволява да изберете подходящото време за
къдрене за вашия тип коса и предотвратява
прегряването.

Конична приставка

Коничната приставка 13-25 мм гарантира естествено
изглеждащи къдрици и вълнисти кичури.

Индикатор за готовност

Символът за температура спира да мига, когато
машата е загряла и е готова за използване.

Характеристики
Индикатор "Готови къдрици"
Автоматично изключване: след 60 мин
Дължина на кабела: 1,8 м
Диаметър на цилиндъра: 13 мм – 25 mm
Време за загряване: 45 сек.
Халка за окачване
Ключалка
Напрежение: Универсална
Нагревател тип: PTC
Материал на покритието: Меко покритие на
дръжката
Въртящ се кабел
Поставка:
Вградена
Регулируемо време на къдрене: Цифрово
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