
ThermoProtect-
stijltang

StraightCare
Essential

 
ThermoProtect-technologie

Platen met keratine

10 temperatuurstanden

 

BHS377/00

Glad en glanzend haar dankzij

verzorging en controle

Speciaal ontworpen voor eenvoudig en snel stylen, met lange platen met keratine

en tien temperatuurinstellingen. Uw haar wordt beschermd tegen oververhitting

dankzij ThermoProtect-technologie.

Prachtig gestyled haar

Temperatuurbereik van 160 °C tot 230 °C

Betere haarverzorging

ThermoProtect-technologie

Keramische platen met keratine voor soepel glijden en glanzend haar

Gebruiksgemak

10 temperatuurstanden voor betere controle

Platen van 100 mm voor snel en eenvoudig ontkrullen

Snelle opwarmtijd, binnen 30 seconden klaar voor gebruik

Automatische uitschakeling voor veilig gebruik

Vergrendelingsfunctie voor veilig en eenvoudig opbergen

Voltage geschikt voor wereldwijd gebruik



ThermoProtect-stijltang BHS377/00

Kenmerken

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie verdeelt de warmte

gelijkmatig over de platen, waardoor

oververhitting wordt voorkomen en je haar

wordt beschermd.

Keramische keratineplaten

De keramische platen met keratine glijden

soepel over het haar, voor snel en gemakkelijk

stylen.

Temperatuurbereik

Kies een temperatuur tussen 160 °C en 230 °C

voor een langdurig resultaat en een zo klein

mogelijke kans op beschadiging van het haar.

10 temperatuurstanden

Variabele temperatuurinstellingen voor meer

controle. Lage temperaturen voor snel

bijwerken en langzaam stylen. Hoge

temperaturen voor een langdurig resultaat.

Platen van 100 mm

De langere platen van 100 mm zorgen voor

beter contact met het haar waardoor je sneller

en gemakkelijker het perfecte steile resultaat

bereikt.

Snelle opwarmtijd

Dankzij de korte opwarmtijd kun u de

straightener binnen 30 seconden gebruiken.

Autom. uit

De styler heeft een automatische

uitschakelfunctie voor veilig gebruik. Het

apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na

60 minuten.

Vergrendelingsfunctie

U kunt de platen aan elkaar vergrendelen zodat

u veilig en eenvoudig kunt opbergen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Technische specificaties

Stylingtemperatuur: 160°C - 230°C

Type temperatuurregeling: Draaibare reostaat

Voltage: 110-240 volt

Lange platen: 28 x 100 mm

Opwarmtijd: 30 sec

Snoerlengte: 1,8 m

Kenmerken

Materiaal platen: Keramische keratineplaten

Ophanghaakje

Meedraaiend snoer

Plaatvergrendeling

Gebruiksklaar-indicatielampje

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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