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ThermoProtect technológia

Ionos ápolás a ragyogó hajért

Keratinborítású lapok

6 LED hőmérséklet-fokozat

 

BHS378/00

Sima és csillogó haj ionos ápolással

és szabályozottan

Kifejezetten a gyors és könnyű formázásra lett tervezve, keratinborítású lapokkal

és 6 LED hőmérséklet-fokozattal. A ThermoProtect technológia megakadályozza

a túlmelegedést, az ionok segítségével pedig ragyogó csillogást kölcsönöz, így

ápolva a hajat.

Gyönyörűen formázott haj

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Hőmérséklet-tartomány 160 °C-tól akár 230 °C-ig

Gondoskodás a hajnak

ThermoProtect technológia

Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

Egyszerű használat

6 LED-es hőmérséklet-fokozat a pontos szabályozhatóságért

100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész

Automatikus kikapcsolás, biztonságos használat

Billentyűzár-funkció a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében

Univerzális feszültségválasztás, a világ bármely részén történő használathoz



ThermoProtect hajegyenesítő BHS378/00

Fénypontok

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect technológia egyenletes

hőelosztást biztosít a lapokon, ezáltal védi a

hajat a túlmelegedéstől.

Ionos ápolás

A negatív töltésű ionok megszüntetik az

elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és

ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen

fésülhető, csillogóan ragyogó haj.

Keratinos kerámia lapok

A keratinborítású kerámialapok könnyen

átsiklanak haján a gyors és egyszerű formázás

érdekében.

Hőmérséklet-tartomány

160–230 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány

között választhat a tartós eredmény érdekében,

a hajszálak sérülése kockázatának

minimalizálásával.

6 LED hőmérséklet-fokozat

160–230 °C-ig terjedő változtatható fokozatok

jól látható LED-es visszajelzéssel a pontos

szabályozhatóságért. Alacsonyabb

hőmérsékletek a végső simításokhoz és kímélő

formázáshoz. Magasabb hőmérsékletek a tartós

eredményért. Élvezze a precíz formázást a

védett haj érdekében.

100 mm-es hosszú hajsütőlapok

A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést

biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és

gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási

eredményt.

Gyors felmelegedési idő

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30

mp alatt használatra kész.

Automatikus kikapcsolás

A hajformázó automatikus kikapcsolási

funkcióval rendelkezik a biztonságos használat

érdekében. 60 perc elteltével automatikusan

kikapcsol.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Formázási hőmérséklet: 160 °C – 230 °C

A hőfokszabályozás típusa: Csúszókapcsoló

LED-es visszajelzővel

Hosszú lapok: 28 x 100 mm

Felmelegedési idő: 30 mp

Feszültség: 110–240 V

Vezetékhossz: 1,8 m

Jellemzők

Hajegyenesítő lapok anyaga: Keratinborítású

kerámialapok

Tárolókampó

Elforgatható vezeték

Laprögzítő

Üzemkészenléti jelzőfény

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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