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Do 70** zachowanego
nawilżenia

Utrzymuje do 93% siły włosów*

4x więcej jonów dla lśniących
włosów***

o 20% większe płytki***
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Spersonalizowane prostowanie dzięki

technologii SenseIQ

Udowodniono, że utrzymuje do 93% siły włosów*

Przedstawiamy inteligentną prostownicę Philips z technologią SenseIQ, która

zachowuje naturalne nawilżenie włosów, zapewniając mocne, zdrowe i lśniące

włosy przy każdym prostowaniu.

Technologia SenseIQ

Spersonalizowane prostowanie

Odczytuje temperaturę włosów

Dostosowuje wydajność prostowania, aby zapobiec przegrzaniu

Pielęgnacja włosów

Zachowanie siły włosów

System Tetra Ionic zapewnia lśniące włosy

Wyjątkowa pielęgnacja włosów

Wygodne użytkowanie

Szybkie układanie włosów

Poślizg bez ciągnięcia

Łatwe prostowanie dzięki 3 trybom stylizacji

Precyzyjne modelowanie dzięki chłodnej końcówce

Wygodne modelowanie ze zwijanym pokrowcem
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Zalety

Personalizacja

Technologia SenseIQ umożliwia

spersonalizowane prostowanie włosów.

Aktywny czujnik cyfrowy mierzy temperaturę

włosów ponad 20 tys. razy podczas stylizacji.

Inteligentny mikroprocesor automatycznie

reguluje temperaturę, aby zapobiec

przegrzaniu włosów. Nasza technologia

odczytywania i dostosowywania chroni włosy

podczas ich układania, zachowując do 70%

naturalnego nawilżenia**.

Siła

Prostownica z technologią SenseIQ utrzymuje

do 93% siły włosów*, dbając o ich zdrowie i

zapewniając pożądane efekty stylizacji.

System Tetra Ionic

Pozwól włosom poczuć wzbogaconą siłę

jonów dzięki systemowi Tetra Ionic.

Opatentowana konstrukcja uwalnia miliony

jonów w 4 strumieniach po obu stronach

prostownicy. Molekuły, które wzbogacają

włosy, eliminują elektryzowanie, skręcanie i

nadają niesamowity blask.

Technologia odczytywania

Wyjątkowe włosy wymagają wyjątkowej

pielęgnacji. Dlatego po każdym przeciągnięciu

po włosach prostownica Philips Prestige

dostosowuje się do Ciebie. Aktywny czujnik

cyfrowy mierzy temperaturę włosów ponad 20

tys. razy podczas ich stylizacji, dzięki czemu za

każdym razem uzyskasz pożądany efekt.

Technologia adaptacji

Inteligentny mikroprocesor to najważniejszy

element SenseIQ. Nieustannie analizuje i

reguluje temperaturę. Dostosowując

temperaturę do włosów, prostownica

zapobiega ich przegrzewaniu, zapewniając

jednocześnie oczekiwane efekty stylizacji.

Pielęgnacja

Podaruj swoim włosom luksusową pielęgnację.

Prostownica z technologią SenseIQ zachowuje

nawet 70%** naturalnego nawilżenia, dzięki

czemu zapewnia piękne, zdrowe i lśniące

włosy.

Szybkie układanie włosów

Prostownica nagrzewa się w kilka sekund. O

20% większe*** płytki zapewniają mniej

przeciągnięć po włosach. Wybierz jedno z 14

ustawień temperatury, aby stworzyć

oczekiwaną fryzurę.

Poślizg bez ciągnięcia

Dzięki wyjątkowo gładkim płytkom, które

zostały poddane specjalnej obróbce

zapobiegającej tarciu, możesz swobodnie

przesuwać je po powierzchni włosów, bez

ciągnięcia.
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Dane techniczne

Technologie dbające o włosy

Technologia SenseIQ

Pielęgnacja jonowa: Tak, 4 strumienie jonowe

Właściwości

Ustawienia: 3 tryby: szybki, normalny,

delikatny

Automatyczne wyłączanie: po 60 min

Wyświetlacz LED

Obrotowy kabel

Ucho do zawieszania

Dane techniczne

Czas nagrzewania: 15 s

Napięcie: 110–240 V

Długość przewodu: 2 m

Akcesoria

Pokrowiec: Odporny na wysoką temperaturę

zwijany pokrowiec

Nasadka termoizolacyjna

Serwis

2-letnia światowa gwarancja

* Tryb SenseIQ przy 200°C, średnie rezultaty

* * Tryb SenseIQ przy temp. 170°C.

* * * w porównaniu z Philips HP8372
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