
Aparat de îndreptat
părul

HP8290

Îndreptare, ondulare şi îngrijire
SalonStraight& Curl

Obţineţi coafuri drepte, în valuri sau cu bucle cu SalonStraight & Curl. Acest aparat

de îndreptat părul şi ondulator ceramic şi versatil funcţionează la temperatura

profesională de 220ºC şi dispune de setări digitale reglabile.

Păr coafat frumos

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Setări digitale de temp., pt. a asigura netezime pt. fiecare tip de păr

Margini rotunjite pentru bucle perfecte şi onduleuri minunate

CoolShield pentru a vă defini coafura

Căldură ridicată de 230°C pentru rezultate perfecte, profesionale

Mai puţină deteriorare

Tehnologie EHD+ pentru protecţie suplimentară şi un păr mai strălucitor

Uşor de utilizat

Rotiţi cablul pentru a preveni încurcarea

Tensiune dublă pentru a putea fi utilizat în întreaga lume

Oprire automată după o oră pentru siguranţă suplimentară

Inclus: husă
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Repere

Plăci ceramice

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi

durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele

mai adecvate materiale pentru plăcile pentru

îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-

vă un păr perfect strălucitor.

Setări digitale pentru temperatură

Setările digitale pentru temperatură facilitează

selectarea rapidă a funcţiei necesare sau

reglarea temperaturii de coafare utilizând

afişajul digital. Acest fapt vă permite să

selectaţi temperatura perfectă pentru părul şi

necesităţile dvs. specifice. Rezultatul este o

coafură perfectă la simpla atingere a unui

buton.

Margini rotunjite

Plăcile ceramice cu margini rotunjite delicat

facilitează crearea de coafuri cu păr întors şi

bucle mai mult ca oricând. Înfăşuraţi părul în

jurul muchiei rotunjite şi trageţi aparatul de

îndreptat părul în jos în mod obişnuit.

CoolShield

Dispozitivele CoolShield unice sunt proiectate

special pentru răcirea părului imediat după

coafare. Acestea vă fixează coafura şi vă

asigură bucle şi onduleuri durabile.

Tehnologie EHD+

Tehnologia avansată Philips EHD+ înseamnă

că aparatul de coafat va distribui căldura

întotdeauna foarte uniform, chiar şi la

temperaturi ridicate, prevenind apariţia

punctelor fierbinţi nocive. Acest lucru asigură

astfel protecţie suplimentară şi vă ajută să vă

păstraţi părul sănătos şi strălucitor.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Tensiune dublă

Tensiune dublă pentru a putea fi utilizat în

întreaga lume

Oprire automată

Funcţia de oprire automată a fost proiectată

pentru a vă asigura liniştea. Dacă este lăsat

pornit, aparatul de coafat se va opri automat

după o oră.

Temperatură profesională de 230°C

Această temperatură ridicată vă permite să

schimbaţi forma părului şi vă oferă aspectul

perfect obţinut într-un coafor.

Inclus: husă

Inclus: husă
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,8 m

Temperatură maximă: 230 °C

Service

Înlocuire

Tipul părului

Rezultat final: Multi-stil, Drept, Creţ,

Voluminos

Pentru păr fragil

Coafura actuală: Drept, Ondulat, Creţ

Lungimea părului: Lung, Mediu

Grosimea firului de păr: Subţire, Gros
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