
Ισιωτική συσκευή

ThermoProtect

StraightCare Essential

  Τεχνολογία ThermoProtect

Πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη

6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

 

BHS376/00

Λεία και λαμπερά μαλλιά

με απαλή φροντίδα

Ειδικά σχεδιασμένο για εύκολο και γρήγορο styling, με μακριές πλάκες εμποτισμένες με

κερατίνη και 6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Φροντίστε τα μαλλιά σας με την τεχνολογία

ThermoProtect που αποτρέπει την υπερθέρμανση.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Εύρος θερμοκρασίας από 160°C έως 230°C

Φροντίδα για τα μαλλιά

Τεχνολογία ThermoProtect

Κεραμικές πλάκες με κερατίνη που γλιστρούν απαλά στα μαλλιά, αφήνοντάς τα λαμπερά

Ευκολία στη χρήση

6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για καλύτερο έλεγχο

Μακριές πλάκες 100 χιλ. για γρήγορο και εύκολο ίσιωμα

Γρήγορη προθέρμανση: έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας για ασφαλή χρήση

Λειτουργία κλειδώματος για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση

Παγκόσμια τάση, κατάλληλη για παγκόσμια χρήση
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία ThermoProtect

Η τεχνολογία ThermoProtect κατανέμει ομοιόμορφα

τη θερμότητα στις πλάκες και προστατεύει τα μαλλιά

σας αποτρέποντάς τα από την υπερθέρμανση.

Κεραμικές πλάκες με κερατίνη

Οι κεραμικές πλάκες εμποτιμένες με κερατίνη

γλιστρούν απαλά πάνω στα μαλλιά σας, για γρήγορο

και εύκολο φορμάρισμα.

Eύρος θερμοκρασιών

Επιλέξτε τη θερμοκρασία που θέλετε, από 160°C έως

230°C για να εξασφαλίσετε αποτέλεσμα που διαρκεί

και να ελαχιστοποιήσετε τη φθορά των μαλλιών.

6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Πολλαπλές ρυθμίσεις θερμοκρασίας για μέγιστο

έλεγχο. Χαμηλές θερμοκρασίες για φρεσκάρισμα του

χτενίσματός σας και απαλό styling. Υψηλές

θερμοκρασίες για αποτέλεσμα που διαρκεί.

Μακριές πλάκες 100 χιλ.

Οι μακρύτερες πλάκες 100 χιλ. προσφέρουν καλύτερη

επαφή με τα μαλλιά και σας βοηθούν να επιτύχετε

τέλειo ίσιωμα σε λιγότερο χρόνο.

Γρήγορος χρόνος θέρμανσης

Η ισιωτική συσκευή θερμαίνεται γρήγορα και είναι

έτοιμη για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα.

Αυτόματη διακοπή

Η συσκευή φορμαρίσματος διαθέτει λειτουργία

αυτόματης απενεργοποίησης για ασφαλή χρήση.

Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

Λειτουργία κλειδώματος

Οι πλάκες μπορούν να κλειδώσουν για ασφαλή και

εύκολη αποθήκευση.

Παγκόσμια τάση

Συμβατό με 110-240 volt. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί

σε όποια χώρα κι αν βρίσκεστε.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Θερμοκρασία φορμαρίσματος: 160°C - 230°C

Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας: Περιστρεφόμενη

ρυθμιστική ροδέλα

Τάση: 110-240 volt

Μακριές πλάκες: 28X100mm

Χρόνος προθέρμανσης:

30 δευτ.

Μήκος καλωδίου: 1,8 ιγ

Λειτουργίες

Υλικό πλάκας: Κεραμικές πλάκες με κερατίνη

Γαντζάκι αποθήκευσης

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Κλείδωμα πλακών

Λυχνία ετοιμότητας χρήσης

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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