
 

 

Philips
Easy Natural Curler

Форма на лале
Защипване и къдрене с едно 
докосване
Предпазваща от нагряване 
конструкция
Лека и компактна

BHH777/00
Създавайте лесно красиви естествени къдрици
Дори в задната част на главата си
Philips Easy Natural Curler улеснява създаването на красиви къдрици дори в задната част на 

главата ви. Уникалната форма, наподобяваща лале, и интелигентно замислените плочи задържат 

кичура коса при оформяне, като ви позволяват да създавате къдрици с едно просто движение.

Лесна употреба
• Автоматична щипка за къдрене само с една ръка
• Фина дръжка и малък размер за носене

Красиво оформена прическа
• Професионална температура за оформяне от 200 °C
• Уникално проектиран за създаване на красиви, естествени къдрици

Нежна към косата
• Защитно керамично покритие

По-безопасна употреба
• Защитава от ненадейни изгаряния



 Форма на лале

Philips Easy Natural Curler има уникална форма, 
наподобяваща лале, за създаване на стилни, 
естествени къдрици, които изглеждат сякаш са се 
получили без усилия.

Защипване и къдрене с едно 
докосване

Щипката на плочите за защипване и къдрене на 
Philips Easy Natural Curler автоматично защипват 
и задържат кичура коса при оформяне, за да 
можете да накъдрите с едно движение и само с 
една ръка.

Предпазваща от нагряване 
конструкция

Тъй като плочите за оформяне са защитени от 
докосване, няма да се притеснявате от 
ненадейни изгаряния.

Лека и компактна

Philips Easy Natural Curler е лека, удобна за 
използване и компактна. Фината й дръжка и 
малкият размер я правят идеална за носене.

Защитно керамично покритие

Защитното керамично покритие на плочите на 
машата за къдрене осигурява равномерно 
разпределение на топлината и по-малко щети по 
косата за блестяща и мека коса.

Температура за оформяне 200 °C

Професионалната температура за оформяне от 
200°C гарантира добри резултати дори върху 
гъста коса, докато свежда до минимум щетите по 
косата.
BHH777/00

Спецификации
Характеристики
• Керамично покритие
• Напрежение: 110-240 V
• Дължина на кабела: 1,8 m
• Честота: 50 – 60 Hz
• Размер на плочите: 20 X 70
• Нагревател тип: PTC
• Време на нагряване: 30 sec
• Температура: 200 °C

Характеристики
• Предпазваща от нагряване конструкция
• Лека и компактна
• Уникална форма на лале
• Защипване и къдрене с едно докосване

Тип коса
• Краен резултат: Естествени къдрици
• Дължина на косата: Дълга, Средно, Къса

Сервиз
• 2 години международна гаранция
•
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