
 

 

Philips
ProCare нагряваща четка 
за оформяне

Прибиращи се зъбци (45 мм)

Турмалиново керамично 
покритие
Температура 160°C и 190°C
Йонна грижа

HP8634/00
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гряващата четка за оформяне на прическа Philips ProCare ви позволява да създавате бързо 

ки вълнисти къдрици, докато се грижите за вашата коса. Нагряващата приставка от 45 мм 

игурява дълготрайни резултати, с прибиращи се зъбци, които гарантират бързо нанасяне и 

рфектен стил.

Дълготрайни резултати за вашия тип коса
• 2 настройки на температурата в зависимост от вида на косата ви

Блясък и освежаване
• Йонна грижа и турмалиново покритие за блестяща коса

Бързо нанасяне
• Прибиращи се зъбци за бързо и лесно освобождаване на косата

Красива коса
• 45 мм нагряващ цилиндър за меки вълни



 Прибиращи се зъбци

Уникалните прибиращи се зъбци гарантират 
бързо и лесно прилагане. След като увиете косата 
си около четката, завъртете хладния връх и 
зъбците ще се приберат. Тази уникална функция 
осигурява безопасно освобождаване на косата и 
поддържа идеалната форма на къдриците ви.

Йони и турмалиново покритие

Моментална грижа за косата с йонното 
освежаване. Отрицателно заредените йони 
неутрализират статичното електричество, 
освежават косата и заглаждат кутикула, за да 
направят косата ви по-лъскава и блестяща. 
Резултатът е прекрасно блестяща, гладка и 
нехвърчаща коса.

2 настройки на температурата за 
оформяне
Изберете между две настройки на температурата 
за оформяне от 160 °C и 190 °C за гарантиране на 
дълготраен резултат с минимален риск от 
увреждане на косата ви.

45 мм нагряващ цилиндър

45 мм нагряващ цилиндър за меки естествени 
вълни
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Технически данни
• Дължина на кабела: 1,8 м
• Напрежение: Универсална

• Въртящ се кабел
• Нагревател тип: PTC
• Диаметър на цилиндъра: 45 mm
•
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ProCare нагряваща четка за оформяне
Прибиращи се зъбци (45 мм) Турмалиново керамично покритие, Температура 160°C и 190°C, Йонна 
грижа
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