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Bară medie de 25 mm

Plăci ceramice din turmalină

Setări digitale pentru
temperatură

 

BHB864/00

O înfăşurare pentru

bucle perfecte

Realizează cu ușurință bucle perfecte, clasice, cu noul nostru ondulator. Bara

acoperită cu înveliş ceramic din turmalină asigură pentru părul tău protecţie, un

aspect drept şi strălucire perfectă. Temperatura de 200°C îţi permite să realizezi

curbe frumoase dintr-o singură înfăşurare.

Păr coafat frumos

Plăci ceramice din turmalină pentru catifelare şi strălucire absolute

Până la 200°C pentru rezultate perfecte

Bară medie de 25 mm pentru bucle clasice

Mai puţină deteriorare a părului

8 setări digitale de temperatură pentru control absolut

Uşor de utilizat

Cu 30% mai mult spaţiu pentru coafat pe bară, pentru păr lung sau des

Vârf rece pentru utilizare mai uşoară şi mai sigură

Stativ de siguranţă pentru utilizare uşoară

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Funcţie de blocare a butoanelor pentru a evita pornirea accidentală

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

Oprire automată pentru utilizare în siguranţă

Cablu de alimentare de 1,8 m



Ondulator BHB864/00

Repere

Plăci ceramice din turmalină

Bara ceramică netedă previne deteriorarea

părului în timpul coafatului. Aceasta conţine o

infuzie de turmalină, pentru a oferi buclelor o

strălucire şi un luciu perfecte.

Setări digitale pentru temperatură

Afişajul digital, cu 8 setări de temperatură, îţi

oferă control absolut pentru a adapta

temperatura la tipul părului tău, pentru

prevenirea accidentelor.

Până la 200°C

Temperatura ridicată îţi permite să schimbi

forma părului şi să obţii aspectul buclat pe care

ţi-l doreşti.

Bară medie de 25 mm

Bară medie de 25 mm pentru bucle clasice

Cu 30% mai mult spaţiu pentru coafat

Spaţiu suplimentar pentru coafat pe bară,

pentru ondularea mai uşoară, chiar şi a părului

lung sau des.

Vârf rece

Vârful aparatului de coafat este fabricat dintr-

un material termoizolant special, pentru a

rămâne rece; îl poţi ţine în siguranţă în timpul

coafării, pentru uşurinţă optimă în utilizare.

Stativ de siguranţă

Stativul de siguranţă îţi permite să laşi jos

ondulatorul în siguranţă în timpul utilizării

Durată scurtă de încălzire

Acest dispozitiv de coafat are o durată de

încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60

secunde.

Funcţie de blocare a butoanelor

Deţine mereu controlul. Cu funcţia de blocare

automată a butoanelor, nu mai schimbi

accidental temperatura.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

 



Ondulator BHB864/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Dimensiune bară: 25 mm

Acoperire bară: Plăci ceramice din turmalină

Interval de temperatură: 130 °C - 200 °C

Număr de setări de căldură: 8

Tip de comandă a temperaturii: LCD

Timp de încălzire: 60 sec

Lungime cablu: 1,8 m

Tensiune: La nivel global V

Caracteristici

Oprire automată: după 60 min.

Blocare buton

Suport pentru aşezarea aparatului

Cablu de alimentare cu articulaţie

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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