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ThermoProtect-teknik

Keratin-belagda plattor

6 temperaturinställningar

 

BHS376/00

Mjukt och glänsande hår

med vård och kontroll

Särskilt utformad för enkel och snabb styling med långa Keratin-belagda plattor

och 6 temperaturinställningar. Den vårdar ditt hår tack vare ThermoProtect-teknik

som förhindrar överhettning.

Vackert stylat hår

Temperaturintervall från 160 °C upp till 230 °C

Bra hårvård

ThermoProtect-teknik

Keramiska plattor med keratin för smidigt glid och glansigt hår

Lättanvänd

6 temperaturinställningar för bättre kontroll

100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 30 sekunder

Automatisk avstängning för säker användning

Knapplåsfunktion för säker och enkel förvaring

Universalspänning för användning världen över



ThermoProtect-plattång BHS376/00

Funktioner

ThermoProtect-teknik

ThermoProtect-tekniken fördelar värmen jämnt

över plattorna, vilket förhindrar överhettning för

att skydda håret.

Keramiska plattor med keratin

De keratin-belagda keramiska plattorna glider

smidigt över håret för snabb och enkel styling.

Temperaturintervall

Välj mellan ett temperaturintervall från 160 °C

upp till 230 °C för mer varaktigt resultat och

mindre hårslitage.

6 temperaturinställningar

Olika temperaturinställningar för bättre kontroll.

Lägre temperaturer för sista minuten-

uppfräschningar och skonsam styling. Högre

temperaturer för långvariga resultat.

100 mm långa plattor

De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt

att få bättre kontakt med håret så att du får

perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar

att användas inom 30 sekunder

Automatisk avstängning

Stylern har en automatisk avstängningsfunktion

för säker användning. Den stängs av

automatiskt efter 60 minuter.

Knapplåsfunktion

Plattorna kan låsas ihop för säker och enkel

förvaring.

Universalspänning

Kompatibel med 110–240 volt. Kan användas

vart du än reser i världen.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



ThermoProtect-plattång BHS376/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Stylingtemperatur: 160–230 °C

Typ av temperaturkontroll: Vridbar reostat

Spänning: 110-240 V

Långa plattor: 28 x 100 mm

Uppvärmningstid: 30 sek

Sladdlängd: 1,8 m

Funktioner

Plattmaterial: Keramiska plattor med keratin-

beläggning

Förvaringskrok

Roterbart sladdfäste

Plattlås

”Klar att använda”-lampa

Service

2 års världsomfattande garanti
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