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StraightCare
Essential

 
ThermoProtect-teknologi

Plader med keratin

6 temperaturindstillinger

 

BHS376/00

Glat og skinnende hår

med pleje og kontrol

Specielt designet til nem og hurtig styling med lange Keratin-plader og 6

temperaturindstillinger. Pleje til dit hår med ThermoProtect-teknologi, som

forhindrer overophedning.

Flot, stylet frisure

Temperaturområde fra 160 °C op til 230 °C

Pleje til dit hår

ThermoProtect-teknologi

Keramiske plader med keratin sikrer perfekt glideevne og skinnende hår

Brugervenlig

6 temperaturindstillinger for bedre kontrol

100 mm lange plader til hurtig og nem glatning

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 30 sekunder

Auto-sluk til sikker brug

Tastelåsfunktion til sikker og nem opbevaring

Universel spænding til brug i hele verden



Fladjern med ThermoProtect BHS376/00

Vigtigste nyheder

ThermoProtect-teknologi

ThermoProtect-teknologi fordeler varmen jævnt

hen over pladerne, hvilket forhindrer

overophedning og beskytter håret.

Keramiske plader med keratin

Keramiske plader med keratin glider jævnt

gennem dit hår, for hurtig og nem styling.

Temperaturområde

Vælg mellem temperaturområde fra 160 °C op

til 230 °C for at sikre et holdbart resultat og

samtidig minimere risiko for skader på håret.

6 temperaturindstillinger

Variable temperaturindstillinger for at få bedre

kontrol. Lavere temperaturer til opfriskninger og

nænsom styling. Højere temperaturer til

resultater, der holder længe.

100 mm lange plader

De længere 100 mm plader giver mulighed for

bedre kontakt med håret og hjælper dig med at

opnå perfekte glatteresultater på kortere tid.

Hurtig opvarmningstid

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er

klar til brug på kun 30 sekunder.

Auto-sluk

Styleren har en funktion til automatisk slukning

til sikker brug. Den slukker automatisk efter 60

minutter.

Tastlås-funktion

Pladerne kan låses sammen til sikker og nem

opbevaring.

Universel spænding

Kompatibel med 110-240 volt. Kan bruges,

uanset hvor du rejser hen i verden.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Fladjern med ThermoProtect BHS376/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Stylingtemperatur: 160 °C - 230 °C

Type af temperaturkontrol: Drejereostat

Spænding: 110-240 V

Lange plader: 28 x 100 mm

Opvarmningstid: 30 sek

Ledningslængde: 1,8 m

Funktioner

Plademateriale: Keramiske plader med keratin

Opbevaringskrog

Ledning med kugleled

Pladelås

Indikatorlys for klar til brug

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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