
Преса за изправяне

ThermoProtect

StraightCare Essential

  Технология ThermoProtect

Йонна грижа за блестяща коса

Керамични пластини с кератин

6 LED настройки на температурата

 

BHS378/00

Гладка и лъскава коса с

йонна грижа и контрол

Специално разработен за лесно и бързо оформяне с дълги плочи с кератин и 6

светодиодни настройки на температурата. Грижа за вашата коса с технологията

ThermoProtect, която предотвратява прегряването и придава на косата ви жив блясък с

йони.

Красиво оформена прическа

Йонна грижа за лъскава, гладка коса

Температурен диапазон от 160 °C до 230 °C

Грижа за вашата коса

Технология ThermoProtect

Керамични пластини с кератин за гладко плъзгане и бляскава коса

Лесна употреба

6 LED настройки на температурата за прецизен контрол

100 мм дълги пластини за бързо и лесно изправяне

Бързо загряване, готовност за ползване след 30 сек

Автоматично изключване за безопасна употреба

Функция за заключване за безопасно и лесно съхраняване

Универсално напрежение за употреба в цял свят
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Акценти

Технология ThermoProtect

Технологията ThermoProtect разпределя равномерно

топлината по пластините, предотвратявайки

прегряване, за да предпази косата ви.

Йонна грижа

Отрицателно заредените йони елиминират

наелектризирането, подобряват състоянието на

косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да

подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът

е мека, гладка и бляскава коса.

Керамични пластини с кератин

Керамичните пластини с кератин се плъзгат гладко по

косата за бързо и лесно оформяне.

Температурен диапазон

Изберете температура с диапазон от160 °C до

230 °C, за да осигурите дълготраен резултат с

минимален риск от увреждане на косата.

6 LED настройки на температурата

Вариращи настройки от 160 °C – 230 °C с ясната

LED индикация за прецизен контрол. По-ниска

температура за корекции в последния момент. По-

висока температура за дълготрайни резултати.

Насладете се на прецизно оформяне на защитена

коса.

100 мм дълги пластини

По-дългите 100 мм пластини ви позволяват по-добър

контакт с косата и ви помагат да постигнете идеални

резултати за по-малко време.

Кратко време на загряване

Пресата за коса загрява бързо и е готова за ползване

след 30 секунди.

Автоматично изключване

Пресата има функция за автоматично изключване за

безопасна употреба. Тя се изключва автоматично

след 60 минути.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Технически данни

Температура на оформяне: 160°C – 230°C

Тип на терморегулатора: Плъзгач с LED индикатор

Дълги плочи: 28 х 100 мм

Време за загряване: 30 сек.

Напрежение:

110-240 V

Дължина на кабела: 1,8 м

Характеристики

Материал на плочите: Керамични пластини с кератин

Халка за закачване

Въртящ се кабел

Заключване на пластините

Светлина за готовност

Сервиз

2 години международна гаранция
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