
Hajegyenesítő

HP8290/00

Egyenesítés, göndörítés és ápolás
SalonStraight & Curl

Egyenes, göndör vagy hullámos haj a SalonStraight & Curl készülékkel. Ez a

sokoldalú készülék, amely kerámia hajegyenesítő és hajsütővas egyben, 220 ºC-

os professzionális hőmérsékleten működik és állítható digitális beállításokkal

rendelkezik.

Gyönyörűen megformált haj

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz

Lekerekített szélek tökéletes fürtökhöz és gyönyörű hullámokhoz

Hűsítő légpajzs saját stílusa kialakításához

230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Kevésbé károsítja haját

EHD+ technológia a nagyobb védelem és a csillogóbb eredmény érdekében

Könnyen használható

Az elforgatható vezetékkel elkerülhető a kábelek összegubancolódása

Kettős feszültségválasztás – a világ bármely részén használható

Autom. kikapcsolás 60 perc elteltével

Tartozék hordtáska
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Fénypontok

Kerámia lapok

A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb

alapanyaga a kerámia, mely természetéből

adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok

könnyedén siklanak végig a haján, a haja

pedig tökéletesen csillogó lesz.

Digitális hőbeállítás

A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan

kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve

beállíthatja a hajformázáshoz szükséges

hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével.

Ez lehetővé teszi az igényeinek és

hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet

kiválasztását. Az eredmény tökéletes

hajformázás, egyetlen gombnyomásra.

Lekerekített szélek

A finoman lekerekített kerámialapokkal a loknik

és a hullámok formázása könnyebb, mint

valaha. Tekerje a hajtincset a lekerekített lapra,

majd egyszerűen húzza lefelé a

hajegyenesítőt.

Hűsítő légpajzs

Az egyedülálló hűsítő légpajzsok különleges

tervezésüknek köszönhetően formázás után

azonnal lehűtik a hajat. Így kialakíthatja saját

stílusát, göndör és hullámos tincsei pedig

tartósak maradnak.

EHD+ technológia

A korszerű Philips EHD+ technológia révén a

hajformázó egyenletes hőelosztást biztosít

anélkül, hogy káros hatású forró pontok

képződnének. Ez további védelmet jelent, és

elősegíti, hogy haja egészséges és csillogó

maradjon.

Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését,

hogy elkerülje a kábelek összegubancolódását

Feszültségválasztó

Kettős feszültségválasztás – a világ bármely

részén használható

Biztonságos használat

Az automatikus kikapcsolás funkciót a teljes

biztonság érdekében tervezték. Ha elfelejtené

kikapcsolni, a hajformázó egy óra elteltével

automatikusan kikapcsol.

230 °C-os professzionális hőmérséklet

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,

mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Tartozék hordtáska

Tartozék hordtáska
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,8 m

Maximális hőmérséklet: 230 °C

Szervizelhetőség

Csere

Hajtípus

Eredmény: Több stílus, Egyenes, Göndör, Sűrű

Törékeny hajra

Jelenlegi frizura: Egyenes, Hullámos, Göndör

Hajhossz: Hosszú, Közepes

Hajvastagság: Vékony szálú, Vastag szálú
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