
 

Máy tạo kiểu tóc đa
năng

 
6 phụ kiện tạo kiểu tóc

Nhiệt độ 190°C

Lớp phủ bằng gốm

Tự động ngắt điện

 

HP8698/00

Sáng tạo nhanh, chăm
sóc liên tục
Máy tạo kiểu tóc đa năng của Philips mang lại cho bạn khả năng linh hoạt để  tạo kiểu tóc mới nhất
trong mọi hoàn cảnh mà vẫn chăm sóc tóc của bạn.

Dễ  sử  dụng
Chức năng tự động ngắt điện sau 60 phút
Túi giúp bảo quản dễ dàng
Chỉ báo LED sẵn sàng để  sử dụng

Mái tóc được tạo kiểu đẹp
Nhiệ t độ tạo kiểu 190°C để  có kết quả bền lâu
Ống kẹp và bàn chả i tóc 16 mm; các tấm ép tóc thẳng và uốn bồng; 2 kẹp tóc

Ít bị hư  hại hơn
Lớp phủ  gốm trên mọ i phụ  kiện làm nóng



Máy tạo kiểu tóc đa năng HP8698/00

Những nét chính Các thông số
Bộ máy tạo kiểu tóc gồm 6 phụ kiện

Máy tạo kiểu tóc đa năng của Philips có: kẹp uốn tóc 16
mm cho tóc xoăn; ống bọc bàn chả i tóc cho kẹp 16
mm để  tạo các kiểu tóc dày hơn; uốn tóc bồng với các
tấm uốn tóc bồng và ép thẳng chuyển đổ i 2 trong 1; hai
kẹp tóc giúp dễ dàng tạo kiểu.

Lớp phủ bằng gốm

Lớp phủ  gốm chăm sóc tóc bạn tốt hơn.

Nhiệ t độ tạo kiểu 190°C

Nhiệ t độ tạo kiểu 190°C đảm bảo kết quả bền lâu
đồng thời giúp giảm nguy cơ hư hạ i tóc.

Chức năng tự  động ngắt điện

Tính năng ngắt tự động đã đượ c thiết kế để  bạn không
phả i bận tâm lo lắng. Nếu đang bật, máy uốn tóc sẽ tự
động tắt sau 60 phút.

Chỉ báo sẵn sàng để  sử  dụng
Đèn LED ngừng nhấp nháy khi máy tạo kiểu tóc sẵn
sàng sử dụng.

Túi
Túi giúp bảo quản dễ dàng

 

Đặc điểm
Tự  động tắt: sau 60 phút
Dây xoay

Thông số kỹ thuật
Đường kính ống cuộn: 16 mm
Loại bộ phận làm nóng: PTC

Đặc điểm kỹ thuật
Chiều dài dây: 1,8 m
Thờ i gian làm nóng: 3 phút
Điện áp: Dùng chung

Phụ kiện
Túi
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