
Natáčacia kulma

StyleCare Essential

 

16 mm valec

Teplota 200 °C

Keramická vrstva

 
BHB862/00

Všetko, čo treba pre pružné kučery

Vytvorenie úžasných kučier ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Prameň vlasov stačí jednoducho ovinúť a upraviť,

aby ste dosiahli kučeravý vzhľad, po ktorom ste vždy túžili. Keramická vrstva dodáva vlasom lesklý a žiarivý

vzhľad, pričom ich zanecháva pružné, krásne a plné života.

Jednoduché použitie
Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie

Rýchle zahriatie, pripravený na použitie za 60 sekúnd

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

2-ročná celosvetová záruka

Blikajúci indikátor LED signalizuje pripravenosť zariadenia na použitie

Účesy s nádherným tvarom
16 mm natáčací valec na vytváranie pružných kučier a lokní

Teplota 200 °C na dosahovanie optimálnych výsledkov

Menšie poškodenie vlasov
Ochranná keramická vrstva pre extra jemnú úpravu



Natáčacia kulma BHB862/00

Hlavné prvky
Výrazné, pružné kučery

Vďaka valcu s priemerom 16 mm môžete

vytvárať pružné kučery a lokne plné života pre

svieži a mladistvý vzhľad.

Jemné ošetrenie vašich vlasov

Ochranná keramická vrstva zabezpečí

rovnomerné rozloženie tepla a menšie

poškodenie pre lesklé a jemné vlasy.

Teplota 200 °C

Teplota 200 °C zaručí optimálne výsledky

a súčasne minimalizuje poškodenie vlasov.

Indikátor pripravenosti na použitie

Keď sa kulma dostatočne zahreje a je

pripravená na použitie, indikátor LED prestane

blikať.

Chladná špička

Špička kulmy je vyrobená zo špeciálneho

tepelne izolovaného materiálu, ktorý ju udrží

chladnú – pre bezpečnosť a dokonalé pohodlie

pri používaní.

Rýchly čas nahriatia

Toto zariadenie na úpravu vlasov má rýchly čas

zahriatia a za 60 sekúnd je pripravené na

použitie.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Pohodlné používanie vďaka napájacej šnúre s

dĺžkou 1,8 m.

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

2 roky záruka

Spoločnosť Philips ponúka na tento produkt

plnú 2-ročnú záruku a zabezpečuje tak dlhú

životnosť produktu, ktorý môžete používať

každý deň.

 



Natáčacia kulma BHB862/00

Technické údaje
Vlastnosti
Otočný kábel

Priemer valca: 16 mm

Povrchová úprava zahrievaných častí:

Keramická

Indikátor pripravenosti na použitie

Technické špecifikácie
Napätie: Na celom svete V

Čas nahriatia: 60 s

Počet nastavení teploty: 1

Dĺžka kábla: 1,8 m

Teplota na tvorbu účesu: 200 °C

Typ vlasov
Konečný výsledok: Husté kučery a lokne

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredná

Servis
2-ročná celosvetová záruka
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