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Tvorba vysnívaných kučier
2x viac vlasov jedným ťahom*

Táto automatická natáčacia kulma Philips StyleCare Prestige umožní automaticky

a bez námahy vytvoriť vysnívané kučery vďaka svojmu inovatívnemu

a inteligentnému systému natáčania. Vysnívané kučery s dvojnásobným

množstvom vlasov jedným ťahom.*

Jednoduché používanie

Úprava odolný voči teplu

Dlhší valec dokáže jedným ťahom upraviť až 2x viac vlasov

Inteligentný systém natáčania pre najlepší zážitok pri úprave vlasov

Ľahké použitie vďaka vertik. rukoväti

Intel. indikátor – funkcia pípnutia pri vytvorení a aut. vypnutia

Účesy s nádherným tvarom

3 nastavenia teploty a 3 nastavenia času pre rôzne typy vlasov

3 nastaviteľné smery natáčania

27 kombinácií nastavení zabezpečí rôzny vzhľad

Inteligentné ochranné prvky pre očarujúce a trvácne kučery ako od profesionála

Starostlivosť o vaše vlasy

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom

Technológia posilnenia kučier: super výsledky pri šetrnej teplote

Prirodzene splývajúci otv. dizajn pre perfektné kučery bez stresu
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Hlavné prvky
Inteligentný systém natáčania

Doprajte si ten najväčší komfort pri úprave

vlasov s naším inteligentným systémom

natáčania. Inovatívny systém predstavuje

skvelý balík mnohých vylepšených funkcií.

Vďaka dvom automaticky rotujúcim

inteligentným natáčacím ochranným prvkom

vytvoríte úžasné trvácne kučery jednoduchým

stlačením tlačidla. Každučký vlas natočia ako

profesionálny kaderník a pritom s vlasmi po

celý čas manipulujú šetrne. Šikovná

technológia na tvorbu bohatých kučier

umožňuje automatickej natáčacej kulme

vytvárať trvácne účesy pri šetrnej teplote.

Dlhší valec zariadenia, jednoducho

uchopiteľná vertikálna rukoväť a otvorená

konštrukcia, ktorá rešpektuje prirodzeným rast

vlasov – to všetko vám pomôže vytvoriť

dokonalý účes s minimálnym úsilím.

Dlhší valec pre 2x viac vlasov

Vďaka o 113 % väčšej ploche automatickej

natáčacej kulmy* teraz môžete na jeden ťah

upraviť 2x viac vlasov. Cesta k dokonalým

kučerám je teda odteraz jednoduchá a rýchla.

Ľahké použitie vďaka vertik. rukoväti

Automatická natáčacia kulma sa drží voľne

v prirodzenej vertikálnej polohe, vďaka čomu

bez námahy vytvoríte dokonale rovnomerné

kučery na celej hlave. Ovládacie tlačidlá sa

nachádzajú na rukoväti, kde na ne intuitívne

dosiahnete. Zakrivený, oblý tvar natáčacej

komory umožňuje pohodlne natáčať vlasy aj

tesnejšie pri temene.

Inteligentné ochranné prvky

Naša automatická kulma na vlasy zakaždým

vytvorí dokonale úžasné a trvácne kučery.

Vďaka inovatívnym inteligentným natáčacím

ochranným prvkom sa vlasy navinú na valec

rovnako majstrovsky ako rukami

profesionálneho kaderníka. Každý prameň

vlasov sa natočí rovnomerne pri regulovanej

teplote a vždy s dokonalým výsledkom.

Najlepšie na tom je, že túto náročnú prácu,

ktorá si vyžaduje veľkú šikovnosť, zvládnete

automaticky stlačením jediného tlačidla.

27 nastavení pre škálu možností

Doprajte si zmenu s pestrým výberom účesov

vďaka 27 kombináciám nastavení

(3 nastavenia časovača x 3 nastavenia teploty

x 3 nastavenia smerovania natáčania).

Jednotlivé nastavenia natáčania, teploty

a času možno rozlične kombinovať a zakaždým

tak dosiahnuť želaný vzhľad.

Prirodzene splývajúci otvorený dizajn

Inovatívny otvorený dizajn v kombinácii

s dvoma vertikálnymi natáčacími ochrannými

prvkami vám pomôže dosiahnuť skvelé kučery

a pritom je šetrný k vlasom. Natáčacie

ochranné prvky rotujúce v priestrannej komore

jemne, plynule a bez ťahania navíjajú vlasy na

natáčací valec. Keďže majú natáčacie

ochranné prvky vertikálny tvar, ktorý

rešpektuje prirodzený rast vlasov, hrozí

menšie riziko ich zaseknutia. Úprava vlasov je

tak úplne bezstarostná.

Keratínová keramická vrstva

Ochranná keramická vrstva so zapusteným

keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.
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Technické údaje
Technické špecifikácie

Napätie: 110-240 V

Čas nahriatia: 30 s

Dĺžka kábla: 2 m

Teplota na tvorbu účesu: 170 °C – 190 °C –

210 °C

3 smery natáčania: Doprava – striedavo –

doľava

Nastavenia časovača: 8 s – 10 s – 12 s

Vlastnosti

Automatické vypínanie: po 60 min.

Otočný kábel

Povrchová úprava zahrievaných častí:

Keratínová keramická vrstva

Háčik na odkladanie

Automatické otáčanie

Smery otáčania

Príslušenstvo

Nástroj na čistenie valca

Typ vlasov

Všetky typy vlasov

Servis

2-ročná celosvetová záruka

* v porovnaní s modelom Philips HPS940
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