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Gepersonaliseerde technologie

Behoudt de haarsterkte*

Houdt tot 70% van het vocht
vast**

4x zoveel ionen voor glanzend
haar***

 

BHS830/00

Gepersonaliseerd ontkrullen met SenseIQ
Tot 93% van de haarsterkte blijft bewezen behouden*

Maak kennis met de gepersonaliseerde straightener van Philips met SenseIQ-

technologie, ontworpen om het natuurlijke vochtgehalte van het haar te

behouden. Het resultaat? Sterk haar en een gezonde glans na iedere stylingbeurt.

SenseIQ-technologie
Gepersonaliseerd ontkrullen

Detecteert de temperatuur van het haar

Past de ontkrulling aan om oververhitting te voorkomen

Betere haarverzorging
Haarsterkte behouden

Tetra-ionensysteem voor glanzend haar

Unieke verzorging voor je haar

Gebruiksvriendelijk
Glijden zonder te trekken

Eenvoudig ontkrullen met 3 stylingmodi

Precisiestyling met een koelblijvend uiteinde

Handig stylen met een oprolbaar etui

Snel stylen
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Kenmerken
Persoonlijk ontwerp

SenseIQ-technologie biedt een

gepersonaliseerde ontkrulervaring. Hij

detecteert: de actieve digitale sensor meet de

temperatuur van je haar meer dan 20.000 keer

per stylingsessie. Hij past zich aan: de

intelligente microprocessor past de

temperatuur automatisch aan om oververhitting

van je haar te voorkomen. Hij verzorgt: onze

detectie- en aanpassingstechnologie

beschermt je haar tijdens het stylen en houdt

tot wel 70% van het natuurlijke vochtgehalte

vast**.

Sterkte

Het is bewezen dat de straightener met

SenseIQ tot 93% van de essentiële sterkte van

je haar behoudt*. Hij zorgt ervoor dat je haar

van binnen altijd gezond aanvoelt en van

buiten altijd sluik en stralend oogt.

Tetra-ionensysteem

Verwen je haar met verrijkende ionen dankzij

het Tetra-ionensysteem. Het gepatenteerde

design geeft miljoenen ionen vrij met behulp

van 4 speciale stralen aan beide zijden van de

straightener. De verrijkende moleculen gaan

statische elektriciteit en pluizen tegen en

geven je haar een prachtige glans.

Detectie

Uniek haar heeft unieke verzorging nodig.

Daarom past de Philips Straightener Prestige

zich bij elke beweging aan jou aan. De actieve

digitale sensor meet de temperatuur van je

haar meer dan 20.000 keer per stylingsessie,

zodat je elke keer weer een ervaring op maat

krijgt.

Aanpassing

De intelligente microprocessor is het brein

achter SenseIQ. De temperatuur wordt

voortdurend geanalyseerd en aangepast. De

straightener stemt de warmte op je haar af en

voorkomt oververhitting, terwijl hij altijd de

stylingprestaties levert die je verwacht.

Verzorging

Geef je haar de exclusieve verzorging die het

verdient. De straightener met SenseIQ-

technologie houdt tot wel 70%** van het

natuurlijke vochtgehalte van je haar vast, voor

glad en gezond ogend haar dat volop glanst.

Glijden zonder te trekken

Glijd zonder te trekken over je haar dankzij de

ultragladde platen die een speciale

behandeling tegen wrijving hebben ondergaan.

Eenvoudig ontkrullen

Kies met één druk op de knop een van de drie

modi op basis van je haartype. Snelle modus:

warmt op tot 210 °C voor moeilijk te ontkrullen

haar, inclusief dik, grof of krullend huur.

Normale modus: warmt op tot 190 °C voor

gebruik op getextureerd of licht golvend haar.

Zachte modus: warmt op tot 170 °C voor fijn,

licht, blond of gekleurd haar. SenseIQ wordt in

alle modi automatisch geactiveerd om je haar

te beschermen.

Precisiestyling

Wil je je haar laten golven? Geen probleem.

Plaats een lok tussen de platen en draai de

straightener naar binnen of naar buiten terwijl

je over je haar glijdt. Pak het koelblijvende

uiteinde met je vrije hand vast voor extra

controle en precisie.
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Specificaties
Verzorgende technologieën
SenseIQ-technologie

Ionenverzorging: Ja, 4 ionische stralen

Kenmerken
Instellingen: 3 modi: snel, normaal, zacht

Autom. uit: na 60 min.

LED-display

Meedraaiend snoer

Ophanghaakje

Technische specificaties
Opwarmtijd: 15 sec.

Voltage: 110-240 volt

Snoerlengte: 2 m

Stylingtemperatuur: 120 °C - 230 °C

Accessoires
Etui: Hittebestendig uitrolbaar etui

Hittebeschermingskap

Service
2 jaar wereldwijde garantie

 

* SenseIQ-modus bij 200 °C, gemiddelde resultaten

* * SenseIQ-modus bij 170 °C

* ** t.o.v. Philips HP8372
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