Щітка для
випрямлення волосся
StyleCare Essential
Надвелика ділянка щітки
Технологія ThermoProtect
Турмалінове керамічне покриття

BHH880/00

Природно пряме волосся за 5 хвилин*
Гладеньке, блискуче, слухняне волосся
Відкрийте для себе природно пряме і красиве волосся лише за 5 хвилин. Поєднання нашої
технології ThermoProtect та дизайну щетинок забезпечує здорове на вигляд і слухняне
волосся.
Турбота і захист
Турмалінове керамічне покриття
Технологія ThermoProtect
2 налаштування температури для Вашого типу волосся
Три типи щетинок
Простота у користуванні
Велика лопатоподібна щітка
Швидке нагрівання
Індикатор готовності до використання
Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів
Гнучкий шнур

Щітка для випрямлення волосся
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Основні особливості
Турмалінове керамічне покриття

Три типи щетинок

Шнур довжиною 1,8 м

Турмалінове керамічне покриття для блискучого,
гладенького, слухняного волосся.

Три типи щетинок лагідно розділяють і
розпрямлюють волосся, захищаючи шкіру голови від
перегрівання.

Шнур довжиною 1,8 м.
Гнучкий шнур

Технологія ThermoProtect
Масажна щітка

Гнучкий шнур для комфортного використання.
Технологія ThermoProtect підтримує сталу
температуру по всій щітці для запобігання
перегріванню і захищеного, здорового на вигляд
волосся.

Конструкція лопатоподібної щітки дозволяє
розпрямити більше волосся за раз.
Швидке нагрівання

2 налаштування температури

Готовність до використання через 50 секунд.
Два налаштування температури (170 °C та 200 °C)
для Вашого типу волосся.

Індикатор готовності до використання

Світлодіодний індикатор повідомляє, коли щітка
готова до використання.

Екологотип Philips
Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити
витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого
газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення,
орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи
кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності
Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі
речовини, вага, утилізація і переробка та тривала
надійність.
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Специфікації
Технології для догляду
Турмалінове керамічне покриття
ThermoProtect

111
Автоматичне вимкнення: через 60 хв.

Характеристики
Налаштування температури: 2 налаштування, 170 °C
та 200 °C
Форма щітки: Лопатоподібна
Ділянка охоплення щіткою (мм): 116 Д x 60 Ш
Кількість нагрітих щетинок:
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Простота у користуванні
Гак для зберігання
Гнучкий шнур

Тип нагрівача: PTC
Світлодіодний індикатор: Білий колір
Довжина шнура:
1,8 м
Напруга: Універсальне В
Обслуговування
2 роки гарантії

Технічні характеристики
Розмір виробу (мм): 350 Д x 75 Ш x 48 Г
Загальна кількість щетинок: 247
Тип нагрівача: PTC

* Перевірено на 33 жінках із волоссям середньої довжини.
Тестування проводилося у Китаї.

