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Technologie ThermoProtect

Ionizační péče pro lesklé vlasy

Destičky napuštěné keratinem

6 kontrolek LED pro nastavení
teploty

 

BHS378/00

Hladké a lesklé vlasy s ionizační

péčí a kontrolou

Navrženo speciálně pro snadnou a rychlou úpravu účesu pomocí dlouhých

destiček napuštěných keratinem a 6 nastavení teploty s kontrolkami LED. Pečujte

o své vlasy s technologií ThermoProtect zabraňující přehřátí, která díky iontům

dodá vašim vlasům zářivý lesk.

Krásně upravené vlasy

Ionizační péče pro lesklé vlasy bez zacuchání

Rozsah teplot od 160 °C do 230 °C

Péče o vaše vlasy

Technologie ThermoProtect

Keratinové keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklé vlasy

Snadné použití

6 nastavení teploty pomocí kontrolek LED pro přesnou kontrolu

100 mm dlouhé destičky pro rychlé a snadné narovnávání vlasů

Rychlá doba zahřívání, připraveno k použití za 30 sekund

Automatické vypnutí pro bezpečné použití

Funkce uzamykací pojistky pro bezpečné a jednoduché skladování

Univerzální napětí umožňuje používání všude na světě
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Přednosti

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect rovnoměrně

distribuuje teplo do destiček a zabraňuje tak

přehřívání, čímž chrání vaše vlasy.

Ionizační péče

Nabité záporné ionty předchází kumulaci

statické energie, upravují účes a uhlazují

vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk

vlasů. Výsledkem je hladký, lesklý účes bez

zacuchání.

Keratinové keramické destičky

Keramické destičky napuštěné keratinem

hladce kloužou po vlasech a umožňují rychlý a

snadný styling.

Rozsah teplot

Zvolte si rozsah teplot od 160 °C do 230 °C,

který zajišťuje dlouhodobé výsledky a

současně minimalizuje nebezpečí poškození

vlasů.

6 kontrolek LED pro nastavení teploty

Různá nastavení v rozsahu 160 °C-230 °C

s jasnou indikací kontrolkami LED pro přesnou

kontrolu. Nižší teploty slouží k rychlému

doladění účesu a jemné úpravě. Vyšší teploty

zajistí dlouhotrvající výsledky. Užívejte si

přesný styling s ochranou vlasů.

100 mm dlouhé destičky

Delší 100mm destičky umožňují lepší kontakt

s vlasy a pomáhají dosáhnout dokonalého

narovnání snáze a za kratší dobu.

Rychlá doba zahřívání

Vlasová žehlička má možnost okamžitého

zahřátí, je připravena k použití za 30 sekund.

Automatické vypnutí

Přístroj má funkci automatického vypnutí pro

bezpečné použití. Automaticky se vypne po

60 minutách.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Technické údaje

Tvarovací teplota: 160 °C – 230 °C

Typ ovládání teploty: Posuvník s indikátorem

LED

Dlouhé destičky: 28x100 mm

Doba zahřátí: 30 s

Napětí: 110–240 V

Délka kabelu: 1,8 m

Funkce

Materiál destiček: Keramické destičky

napuštěné keratinem

Háček na zavěšení

Otočný kabel

Zámek destiček

Kontrolka připravenosti k použití

Servis

2letá celosvětová záruka

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2022‑03‑24

Verze: 3.1.1

12 NC: 8848 378 00010

EAN: 08 71010 38884 75

www.philips.com

http://www.philips.com/

