
Placă de îndreptat
părul ThermoProtect

StraightCare
Essential

 
Tehnologie ThermoProtect

Plăci cu infuzie de cheratină

2 setări pentru temperatură

 

BHS375/00

Păr drept şi strălucitor

cu îngrijire

Special conceput pentru coafare rapidă şi uşoară, cu plăci lungi cu infuzie de

cheratină şi 2 setări de temperatură. Îngrijeşte-ţi părul cu tehnologia

ThermoProtect, ce împiedică supraîncălzirea.

Păr coafat frumos

Interval de temperatură de până la 220 °C

Îngrijire pentru părul tău

Tehnologie ThermoProtect

Plăci ceramice cu cheratină pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Uşor de utilizat

2 setări pentru temperatură

Plăci lungi de 100 mm pentru îndreptare rapidă şi uşoară

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

Funcţie de blocare a butoanelor pentru depozitare sigură şi uşoară

Tensiune universală pentru a utilizare în întreaga lume
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Repere

Tehnologie ThermoProtect

Tehnologia ThermoProtect distribuie căldura

uniform pe plăci, prevenind supraîncălzirea

pentru a-ţi proteja părul.

Plăci ceramice cu cheratină

Plăcile ceramice cu cheratină alunecă lin pe

păr pentru o coafare rapidă şi uşoară.

Interval de temperatură

Interval de temperatură de la până la 220 °C

pentru a asigura rezultate de durată,

minimizând riscul de deteriorare a părului.

2 setări pentru temperatură

2 setări de temperatură. Temperatură mai joasă

pentru retuşuri de ultim moment şi coafare

delicată. Temperatură mai ridicată pentru

rezultate de durată.

Plăci lungi de 100 mm

Plăcile mai lungi, de 100 mm, asigură un

contact mai bun cu părul pentru a te ajuta să

obţii rezultate perfecte de îndreptare a părului

mai uşor şi în mai puţin timp.

Încălzire rapidă

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă,

fiind gata de utilizare în 60 de secunde.

Funcţie de blocare a butoanelor

Plăcile pot fi blocate împreună pentru

depozitare sigură şi uşoară.

Tensiune universală

Compatibile cu 110-240 de volţi. Se poate

utiliza oriunde călătoreşti în lume.

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.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Temperatură de coafare: 180 °C/220 °C

Tip de comandă a temperaturii: Comutator

Plăci lungi: 28X100mm

Timp de încălzire: 60 sec

Tensiune: 110-240 V

Lungime cablu: 1,8 m

Caracteristici

Materialul plăcilor: Plăci ceramice cu infuzie

de cheratină

Cârlig pentru depozitare

Cablu de alimentare cu articulaţie

Blocarea plăcilor

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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