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Για ίσια μαλλιά, μπούκλες και περιποίηση
Ισιωτικό μαλλιών SalonStraight& Curl

Αποκτήστε το στυλ που επιθυμείτε με το SalonStraight & Curl: ίσια, κυματιστά ή σγουρά

μαλλιά. Ευέλικτο κεραμικό σίδερο για ίσιωμα και μπούκλες, με επαγγελματική θερμοκρασία

220ºC που προστατεύει την τρίχα και ψηφιακές ρυθμίσεις.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 220 °C για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

CoolShield για σταθεροποίηση του χτενίσματος

Στρογγυλές άκρες για τέλειες μπούκλες και υπέροχους κυματισμούς

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Τεχνολογία EHD+ για μεγαλύτερη προστασία και πιο λαμπερά αποτελέσματα

Ευκολία στη χρήση

Ψηφιακές ρυθμίσεις με προσαρμογή θερμοκρασίας για λεία αποτελέσματα

Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά

Συμπεριλαμβάνεται: θήκη

Καλώδιο 1,8 μ. για μέγιστη ευελιξία

Περιστρεφόμενο καλώδιο για να αποφεύγεται το μπλέξιμο των καλωδίων

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση



Ισιωτικό HP8290/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κεραμικές πλάκες

Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από

τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες

ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα

μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό

αποτέλεσμα.

Τεχνολογία EHD+

Προηγμένη τεχνολογία Philips EHD+ σημαίνει ότι το

εξάρτημα φορμαρίσματος θα κατανέμει πάντα τη

θερμότητα εξαιρετικά ομοιόμορφα, ακόμη και σε

υψηλές θερμοκρασίες, και θα εμποδίζει τα επιβλαβή

θερμά σημεία. Αυτό παρέχει επιπλέον προστασία και,

συνεπώς, σας βοηθά να διατηρείτε τα μαλλιά σας

υγιή και λαμπερά.

Ασφαλής χρήση

Ορισμένες συσκευές ισιώματος μαλλιών και

συσκευές για μπούκλες είναι εφοδιασμένες με

σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης. Η δυνατότητα

αυτή έχει σχεδιαστεί για να έχετε το κεφάλι σας

ήσυχο. Αν παραμείνει ενεργοποιημένη, η συσκευή θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

Συμπεριλαμβάνεται: θήκη

Συμπεριλαμβάνεται: θήκη

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο 1,8 μ. για μέγιστη ευελιξία

Ψηφιακές ρυθμίσεις

Ψηφιακές ρυθμίσεις με προσαρμογή θερμοκρασίας

για λεία αποτελέσματα σε όλους τους τύπους μαλλιών

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος θέρμανσης: 60 δευτ.

Μήκος καλωδίου: 1,8 m

Μέγιστη θερμοκρασία: 220 ° C

Τύπος μαλλιών

Τελικό αποτέλεσμα: Πολλαπλά στυλ, Ίσια

Μήκος μαλλιών: Μακριά, Μεσαία

Πάχος τρίχας: Λεπτή, Χοντρή

Χαρακτηριστικά

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Κεραμική επίστρωση

Κρίκος για κρέμασμα
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