
Glattejern

HP8290/00

Glat, krøllet og velplejet
SalonStraight& Curl-glattejern

Få glat, bølget eller krøllet hår med SalonStraight & Curl. Dette alsidige keramiske

2-i-1 glatte- og krøllejern bruges ved en professionel temperatur på 220ºC og har

justerbare digitale indstillinger.

Flot, stylet frisure

220°C professionel varme giver perfekte resultater som hos frisøren

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

CoolShield sætter frisuren

Afrundede kanter til perfekte krøller og smukke bølger

Mindre skade på håret

EHD+-teknologi giver mere beskyttelse og skinnende resultater

Brugervenlig

Digitale indstillinger med justerbar varme giver flotte resultater

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Automatisk slukning efter 60 minutter

Medfølger: etui

1,8 m ledning giver maksimal fleksibilitet

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

Universel spænding



Glattejern HP8290/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Keramiske plader

Keramik er mikroskopisk glat og robust fra

naturens side og er et af de bedste materialer

til glatteplader. Pladerne glider ubesværet

gennem dit hår og giver dig et perfekt og

glansfuldt hår.

EHD+-teknologi

Med avanceret Philips EHD+-teknologi vil din

styler altid fordele varmen meget jævnt - selv

ved høje temperaturer - og forebygge

skadelige "hot spots". Dette giver en øget

beskyttelse og hjælper dermed til at holde dit

hår sundt og glansfuldt.

Sikker brug

Nogle glattejern og krøllejern er udstyret med

en auto-sluk-funktion. Denne funktion er

designet til at give ro i sindet. Hvis apparatet

efterlades, mens det er tændt, vil det

automatisk slukke efter 60 min.

Medfølger: etui

Medfølger: etui

1,8 m ledning

1,8 m ledning giver maksimal fleksibilitet

Digitale indstillinger

Digitale indstillinger med justerbar varme giver

flotte resultater til alle hårtyper

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 60s

Ledningslængde: 1,8 m

Maks. temperatur: 220 °C

Hårtype

Slutresultat: Flere frisurer, Glat

Hårlængde: Langt, Mellem

Hårtykkelse: Tyndt, Tykt

Funktioner

Ledning med kugleled

Keramisk belægning

Ophængsstrop
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