
 

 

Philips StyleCare Prestige
Auto Curler

S chytrým systémem kulmování

2x více upravených vlasů na jeden 
zátah
Vertikální rukojeť
Kryty Smart curl
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tomatická kulma Philips StyleCare Prestige bez námahy automaticky vytváří lokny 

šich snů díky inovativnímu chytrému systému pro tvorbu loken. Tvorba vysněných 
en a 2x větší objem vlasů v jednom*

Snadné použití
• Chytrý systém kulmování pro dokonalý styling
• S delším válcem najednou upravíte 2x více vlasů
• Vertikální rukojeť pro snadné použití
• Inteligentní zpětná vazba s funkcí automatického vypnutí a signálem připravení
• Styling s ochranou proti přehřátí

Krásně upravené vlasy
• Kryty Smart curl pro dokonalé, dlouhotrvající lokny jako od profesionála
• 27 kombinací nastavení pro různý vzhled
• 3 nastavení teploty a 3 časovače pro různé typy vlasů
• 3 nastavitelné směry kulmování

Péče o vaše vlasy
• Otevřený design pro přirozené proudění, dokonalé vlny bez namáhání vlasů
• Ochranný keramický povrch napuštěný keratinem
• Technologie Curl boost: skvělé výsledky při šetrných teplotách



 Chytrý systém kulmování

Užijte si dokonalý styling díky našemu 
chytrému systému kulmování. Inovativní 
systém představuje skvělý balíček řady 
vylepšených funkcí. Díky dvěma krytům Smart 
Curl s automatickým otáčením vytvoříte 
stisknutím tlačítka dokonalé lokny, které 
dlouho vydrží. Kulma natočí každý pramen 
vlasů jako profesionální kadeřník a zároveň 
neustále pečuje o vaše vlasy. Díky chytré 
technologii Curl Boost přináší automatická 
kulma dlouhodobé výsledky při teplotách, 
které jsou šetrné k vlasům. Delší válec, snadné 
vertikální držení a otevírání podporující 
přirozené vedení vlasů umožňují vytváření 
perfektních účesů s minimem námahy.

Delší válec pro upravení 2x více vlasů

Díky o 113 % většímu povrchu automatické 
kulmy můžete upravovat 2x více vlasů 
najednou. Perfektní vlny snadno a rychle.

Vertikální rukojeť pro snadné použití

Díky snadnému uvolněnému držení 
automatické kulmy v přirozené svislé poloze 

můžete snadno vytvářet perfektní konzistentní 
vlny po celé hlavě. Ovládací tlačítka jsou 
v místě, kde kulmu držíte, abyste je měli 
intuitivně na dosah. Zakřivený úhledný tvar 
natáčecí komory usnadňuje natáčení ještě blíže 
k pokožce hlavy.

Kryty Smart curl

Naše automatická kulma vytváří báječné lokny, 
které vždy dlouho vydrží. Chytré natáčecí 
kryty perfektně natáčí vlasy na válec jako 
profesionální kadeřník. Protože je každý 
pramen vlasů natáčen rovnoměrně za řízené 
teploty, výsledek je vždy perfektní. Nejlepší 
ovšem je, že těchto profesionálních výsledků 
můžete dosáhnout automaticky pouhým 
stisknutím tlačítka.

27 možností stylingu pro rozmanitost

Užívejte si různé vzhledy díky kombinaci 27 
nastavení (3 nastavení časovače x 3 nastavení 
teploty x 3 nastavení směru natáčení). 
Jednotlivá nastavení natáčení, teploty a času 
můžete používat v různých kombinacích 
a dosáhnout tak pokaždé požadovaného 
vzhledu.

Otevřený design pro přirozené proudění

Nové otevřené provedení v kombinaci se 
dvěma svislými natáčecími kryty umožňuje 
vytvářet skvělé vlny a zároveň zajistí péči 
o vaše vlasy. V prostorné komoře namotávají 
otočné natáčecí kryty volně vlasy kolem 
natáčecího válce. Díky svislému tvaru 
natáčecích krytů podporujících přirozené 
proudění vlasů je riziko zamotání vlasů nižší. 
Účes s klidnou hlavou.

Keramický povrch s keratinem

Ochranný keramický povrch napuštěný 
keratinem pro lepší péči o vaše vlasy.

Technologie Curl boost

Díky chytré technologii Curl Boost můžete 
vytvářet skvělé dlouhotrvající vlny při 
teplotách, které jsou šetrné k vlasům. 
Kombinace tvaru, chytrých natáčecích krytů 
a keratinového keramického válce umožňuje 
efektivní využití tepla, takže pokaždé vytvoříte 
perfektní účes.
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Přednosti
Auto Curler
S chytrým systémem kulmování 2x více upravených vlasů na jeden zátah, Vertikální rukojeť, Kryty Smart curl
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Funkce
• Automatické otáčení: Ano
• Směry otáčení: Ano
• Povrch zahřívaných částí: keramický povrch 

s keratinem
• Automatické vypnutí: po 60 min
• Otočný kabel: Ano
• Háček pro uskladnění: Ano

Příslušenství
• Příslušenství pro čištění válce: Ano
• Příslušenství pro oddělování vlasů: Ano

Typ vlasů
• Všechny typy vlasů: Ano

Technické údaje
• Tvarovací teplota: 170 °C – 190 °C – 210 °C
• 3 směry kulmování: Doprava – střídavý – doleva
• Nastavení časovače: 8 sek – 10 sek –12 sek
• Doba zahřátí: 30 s
• Napětí: Univerzální V
• Délka kabelu: 2 m

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano
•
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Specifikace
Auto Curler
S chytrým systémem kulmování 2x více upravených vlasů na jeden zátah, Vertikální rukojeť, Kryty Smart curl

* ve srovnání s výrobkem Philips HPS940
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