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Proste, kręcone, chronione
Prostownica do włosów SalonStraight & Curl

Ułóż proste, falowane lub kręcone włosy za pomocą urządzenia SalonStraight &

Curl. Ta uniwersalna prostownica z ceramicznymi płytkami oraz lokówka w jednym

zapewnia temperaturę do 220ºC i posiada regulowane opcje cyfrowe

pozwalające dbać o włosy.

Doskonale wystylizowane włosy

Temperatura działania 220°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty jak w salonie

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Stwórz własny styl dzięki osłonie CoolShield

Zaokrąglone krawędzie pozwalają uzyskać idealne loki i piękne fale

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Technologia EHD+ zapewnia większą ochronę i bardziej lśniące włosy

Łatwa obsługa

Cyfrowe, regulowane ustawienia temperatury pozwalają uzyskać gładkie włosy

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Automatyczne wyłączanie po godzinie

W zestawie: pokrowiec

Przewód o długości 1,8 m zapewnia dużą elastyczność

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodów

Uniwersalne napięcie



Prostownica HP8290/00

Zalety Dane techniczne

Płytki ceramiczne

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i

wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z

materiałów najlepiej nadających się na płytki

w prostownicach. Płytki suną z łatwością po

włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących

włosów.

Technologia EHD+

Zaawansowana technologia EHD+ firmy

Philips sprawia, że lokówka zawsze

rozprowadza ciepło równomiernie – nawet w

przypadku wysokich temperatur, a także

zapobiega powstawaniu szkodliwych,

gorących punktów. Dzięki temu można cieszyć

się większą ochroną, a co za tym idzie,

zdrowymi i lśniącymi włosami.

Bezpieczne użytkowanie

Niektóre prostownice do włosów i lokówki są

wyposażone w funkcję automatycznego

wyłączania, która zapewnia bezpieczeństwo i

spokój. Włączona lokówka wyłączy się po 60

minutach działania.

W zestawie: pokrowiec

W zestawie: pokrowiec

Przewód o długości 1,8 m

Przewód o długości 1,8 m zapewnia dużą

elastyczność

Ustawienia cyfrowe

Cyfrowe, regulowane ustawienia temperatury

pozwalają za każdym razem uzyskać gładkie

włosy

Specyfikacja techniczna

Czas podgrzewania: 60 s

Długość przewodu: 1,8 m

Maksymalna temperatura: 220 °C

Typ włosów

Rezultat: Wiele kształtów, Proste

Długość włosów: Długie, Średnie

Grubość włosów: Cienkie, Grube

Właściwości

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Powłoka ceramiczna

Uchwyt do zawieszania
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