
 

 

Philips 8000 Series
Automatická natáčacia 
kulma s technológiou 
SenseIQ

Inteligentný systém natáčania
2x viac vlasov jedným ťahom*
95 % sila vlasov**
Z rovných vlasov na kučery za 
8 sekúnd
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žasné a starostlivo vytvorené kučery, automaticky

abraňuje prehrievaniu pre nádherné kučery
edstavujeme vám systém Philips Auto Curler s technológiou SenseIQ. SenseIQ vám 
ovných vlasov za pár sekúnd vytvorí kučery, pričom si zachovajú 95 % svojej prirodzenej 
**. Pre krásne a zdravo vyzerajúce kučery a akýkoľvek účes za každých okolností.

Jednoduché používanie
• Inteligentný systém natáčania pre jednoduché tvarovanie účesu.
• Automatická spätná väzba – zvuk vás upozorní, že kučera je hotová
• Nástroj na čistenie valca, aby bol vždy čistý a hladký
• Dlhší valec dokáže jedným ťahom upraviť až 2x viac vlasov*
• 3 nastavenia teploty a 3 nastavenia času pre rôzne typy kučier
• Inteligentné ochranné prvky rešpektujú prirodzený tvar vlasov

Starostlivosť o vaše vlasy
• Odstráni statickú elektrinu pre hladné vlasy bez strapatenia
• Na jemné natáčanie vlasov

Technológia SenseIQ
• Prispôsobenie teploty natáčania
• Jedinečná starostlivosť o vaše vlasy
• Snímanie teploty vlasov



 Snímanie

Aktívny digitálny snímač počas každého 
tvarovania zmeria teplotu vašich vlasov viac 
než 36 000-krát***, aby ste vždy získali 
dokonale prispôsobenú skúsenosť.

Adaptabilita

Inteligentný mikroprocesor je mysľou 
a jadrom SenseIQ. Neustále analyzuje 
a upravuje teplotu. Prispôsobením tepla podľa 
vašich vlasov automatická natáčacia kulma 
zabraňuje prehriatiu a zároveň poskytuje 
očakávaný výsledok.

Inteligentný systém natáčania

Vytvorte si očarujúce trvácne kučery 
jednoduchým stlačením tlačidla. Technológia 
na tvorbu bohatých kučier natočí každý 
prameň vašich vlasov ako profesionálny 
kaderník. V pohodlí vášho domova dosiahnete 
výsledky ako z kaderníckeho salónu.

Starostlivosť

Vaše vlasy si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. 
Vďaka automatickej natáčacej kulme Philips im 
ju môžete konečne poskytnúť. Náš jedinečný 
systém zachováva 95 % prirodzenej sily 
vlasov** a udržiava v nich 3x viac vlhkosti****. 
Pre silné a zdravo vyzerajúce vlasy plné 
pružnosti a lesku.

Dlhší natáčací valec

Táto automatická natáčacia kulma má 
jedinečný otvorený dizajn s dlhším natáčacím 
valcom. Teraz môžete jedným ťahom upraviť 
až 2x viac vlasov*.

Inteligentné ochranné prvky

Naše jedinečné inteligentné ochranné prvky 
vytvárajú očarujúce trvácne kučery. Otáčajú sa 
podľa prirodzeného tvaru vlasov a jemne ich 
pritom natáčajú.

Starostlivosť pomocou iónov

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej 
elektriny, tvarujú vlasy a vyhladzujú ich 
kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú 
hebké, lesklé a hladké vlasy.

Mimoriadne hladká natáčacia plocha

Valec s mimoriadne hladkou natáčacou 
plochou je navrhnutý tak, aby sa v ňom vlasy 
hladko kĺzali. Bez trenia. Bez ťahania. Len 
úchvatné kučery bez námahy.

Nastavenia pre rôzne štýly

Od jemných vlniek po pružné kučery. 
Zaručujeme vám, že každá voľba vás očarí. 
Zvoľte teplotu (170 °C – 190 °C – 210 °C), 
čas (12 s – 10 s – 8 s) a nastavenie typu kučier 
a dosiahnite vždy očakávaný vzhľad.
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Hlavné prvky
Automatická natáčacia kulma s technológiou SenseIQ
Inteligentný systém natáčania 2x viac vlasov jedným ťahom*, 95 % sila vlasov**, Z rovných vlasov na kučery 
za 8 sekúnd
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Technické špecifikácie
• Napätie: Univerzálne V
• Čas nahriatia: 30 s
• Dĺžka kábla: 2 m
• Teplota na tvorbu účesu: 170 °C – 190 °C – 

210 °C
• Nastavenia časovača: 8 s – 10 s – 12 s
• Smery natáčania: Doprava – striedavo – doľava

Vlastnosti
• Automatické vypínanie: po 60 min.
• Otočný kábel
• Povrchová úprava zahrievaných častí: Mimoriadne 

hladká plocha
• Háčik na odkladanie
• Automatické otáčanie
• Smery otáčania

Príslušenstvo
• Nástroj na čistenie valca

Typ vlasov
• Typ vlasov

Servis
• Celosvetová záruka: 2 roky
•
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Technické údaje
Automatická natáčacia kulma s technológiou SenseIQ
Inteligentný systém natáčania 2x viac vlasov jedným ťahom*, 95 % sila vlasov**, Z rovných vlasov na kučery 
za 8 sekúnd

* v porovnaní s modelom Philips HPS940
* * pri 170 °C na 12 sekúnd, priemerné výsledky po 3 mesiacoch 

používania
* **50x/s x 12 min tvarovania v priemere
* ***v porovnaní s kulmou Philips BHB864, pri dosiahnutí rovnakých 

výsledkov tvarovania
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