
 

 

Philips SalonStraight Sonic
Plattång

HP4666/22
Formar frisyren på några sekunder, håller hela dagen
SalonStraight Sonic
Professionellt resultat på 30 % kortare tid

Lättanvänd
• Automatisk avstängning efter 60 minuter
• Digitala inställningar med justerbar värme för släta resultat
• Enkelt lås för bekväm förvaring

Tidsbesparande
• Sonic-teknik för ett fantastiska resultat på kortare tid
• Snabb uppvärmning: klar att använda inom 30 sekunder
• Medföljer: värmetåligt fodral

Vackert stylat hår
• EHD+-teknik
• Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta salongresultat

Mindre slitage på håret
• Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar
• Keramiska nanodiamantplattor för smidigt glid



 Säker användning

Vissa plattänger och locktänger är utrustade 
med en automatisk avstängningsfunktion. Den 
här funktionen är till för att du ska känna dig 
trygg. Om den lämnas på stängs apparaten 
automatiskt av efter 60 min.

EHD+-teknik

EHD+-tekniken ger jämn värme vid höga 
temperaturer för professionella resultat

Roterbart sladdfäste
Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade 
sladdar

Keramiska nanodiamantplattor
är lättglidande och ger glansigt hår

Sonic-teknik
Sonic-teknik för ett fantastiska resultat på 
kortare tid

Snabb uppvärmning
Snabb uppvärmning: klar att använda inom 30 
sekunder

Digitala inställningar

Digitala inställningar med justerbar värme för 
släta resultat till alla hårtyper

Professionell temperatur på 230 °C

Med den här höga temperaturen kan du ändra 
form på håret så att du får ett perfekt utseende 
- precis som om du varit hos frisören.

Medföljer: värmetåligt fodral

Medföljer: värmetåligt fodral

Enkelt lås

Enkelt lås för bekväm förvaring
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Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 1,8 m
• Maximal temperatur: 230 °C

Servicetillgänglighet
• Byten

Hårtyp
• Nuvarande frisyr: Rakt, Vågigt, Lockigt
• Slutresultat: Rakt
• För ömtåligt hår
• Hårets längd: Långt, Medium
• Hårets tjocklek: Tunt, Tjockt
•
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