
Vlasová žehlička

HP8290/00

Péče o vlasy, rovnání a lokny
Vlasová žehlička SalonStraight & Curl

Získejte rovné nebo vlnité vlasy nebo lokny pomocí kulmy SalonStraight & Curl.

Tato univerzální keramická vlasová žehlička a kulma v jednom pracuje šetrně při

profesionální teplotě až 220 °C a je vybavena digitálním nastavením teploty.

Krásně upravené vlasy

Profesionální vysoká teplota 220 °C pro dokonalý výsledek jako ze salónu

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Ochranný štít CoolShield pro dokonalý účes

Zaoblené hrany pro dokonalé kadeře a nádherné vlny

Minimální poškození vlasů

Technologie EHD+ pro lepší ochranu a lesklejší účes

Snadné použití

Digitální nastavení teploty umožňuje získat hladký účes

Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 60 sekund

Automatické vypnutí po 60 minutách

Zahrnuje: pouzdro

1,8m kabel pro maximální flexibilitu

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

Univerzální napájení



Vlasová žehlička HP8290/00

Přednosti Specifikace

Keramické destičky

Keramika je už z podstaty mikroskopicky

hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších

materiálů na výrobu narovnávacích destiček.

Destičky bez námahy kloužou po vlasech,

které jsou pak dokonale lesklé.

Technologie EHD+

Díky pokročilé technologii EHD+ společnosti

Philips bude váš přístroj vždy šířit teplo velmi

rovnoměrně – dokonce i při vysokých

teplotách – a bránit poškození ohřívaných míst.

Zaručuje tak větší ochranu, a tím vaše vlasy

udržuje zdravé a lesklé.

Bezpečné použití

Některé vlasové žehličky a kulmy mohou být

vybaveny funkcí automatického vypnutí. Tato

funkce byla navržena, abyste nemusely myslet

na to, jestli jste je nechaly zapnuté. Pokud je

necháte zapnuté, přístroj se automaticky vypne

po 60 minutách.

Zahrnuje: pouzdro

Zahrnuje: pouzdro

1,8m kabel

1,8m kabel pro maximální flexibilitu

Digitální nastavení

Digitální nastavení teploty umožňuje získat

hladký účes u všech typů vlasů

Technické údaje

Doba ohřevu: 60 s

Délka kabelu: 1,8 m

Maximální teplota: 220 °C

Typ vlasů

Konečný výsledek: Různé účesy, Rovný

Délka vlasů: Dlouhá, Střední

Tloušťka vlasů: Tenké, Silné

Funkce

Otočný kabel: Ano

Keramický povrch: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano
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