
 

 

Philips
Multistyler

• SalonSuper Stylist

HP4698/22
Meer creatieve stijlen, constante verzorging
Jouw stijl met Salon SuperStylist
Met de veelzijdige Salon SuperStylist creëer je de nieuwste haarstijlen voor elke 
gelegenheid.

Prachtig gestyled haar
• Warmtestylerset met 13 onderdelen voor onbeperkte veelzijdigheid bij het stylen
• 5 stijlen: steil, grote krullen, pijpenkrullen, wafels en golven
• Straightener voor supersteil haar
• Conische tang voor verschillende soorten krullen en golven
• Grote krultang voor grote krullen
• Kleine krultang voor strakke krullen en pijpenkrullen
• Wafeltang voor extra structuur
• Opschuifspiraal voor prachtige pijpenkrullen
• Opschuifbare borstel voor meer volume en prachtig golvend haar

Minder beschadiging van je haar
• De keramische buitenlaag plakt niet en geeft een gelijkmatige warmte

Gebruiksgemak
• Aan/uit-indicatielampje
• Inclusief borstel voor glad haar



 Warmtestylerset met 13 onderdelen

Elke denkbare haarstijl is mogelijk met de veelzijdige 
hulpmiddelen. Leef je creativiteit uit!

5 stijlen

5 stijlen: steil, grote krullen, pijpenkrullen, wafels en 
golven

Beschermende keramische buitenlaag

De keramische buitenlaag plakt niet aan je haar en 
verdeelt de warmte gelijkmatig.

Conische tang

Met de conische krultang (Ø13-25 mm) kun je 
verschillende soorten krullen en golven maken: van 
strakke pijpenkrullen tot losse, natuurlijke krullen en 
golven. Snel, makkelijk en geen valse krullen meer. 
Voeg volume toe aan je haar door verschillende 
soorten krullen te maken!

Hittebestendig etui

Dit hittebestendige etui is perfect als je onderweg 
nog wilt stylen. Je hoeft niet meer te wachten tot de 
styler is afgekoeld, maar kunt hem meteen opbergen 
in het meegeleverde hittebestendige etui.
HP4698/22

Specificaties
Technische specificaties
• Maximumtemperatuur: 140 °C
• Voltage: 100-240 V
• Snoerlengte: 1,8 m
• Kleur/afwerking: zilver
• Materiaal behuizing: diversen

Kenmerken
• Keramische buitenlaag
• Koelblijvend uiteinde
• Ophanglus
• Gebruiksklaar-indicatie
• Meedraaiend snoer

Haartype
• Eindresultaat: Combinatie van stijlen
• Haardikte: Dun

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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