
Ravnalnik las

HP8290/00

Ravnanje, kodranje in nega
Ravnalnik las SalonStraight & Curl

SalonStraight & Curl za ravne, valovite ali kodraste pričeske. Vsestranski keramični

ravnalnik las in kodralnik v enem se segreje do temperature 220 ºC in nudi

prilagodljive digitalne nastavitve.

Čudovito oblikovani lasje

Temperatura za profesionalno oblikovanje 220 °C za popolno pričesko

Keramične plošče za gladko drsenje in sijoče lase

CoolShield za utrditev pričeske

Zaobljeni robovi za popolne kodre in čudovito valovito pričesko

Manj poškodovanih las

Tehnologija EHD+ za dodatno zaščito in lesk

Enostavna uporaba

Digitalne nastavitve z prilagodljivo temperaturo za gladke pričeske

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Samodejni izklop po 60 minutah

Priloženo: torbica

1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

Univerzalna napetost



Ravnalnik las HP8290/00

Značilnosti Specifikacije

Keramični plošči

Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka

in trpežna ter je eden izmed najboljših

materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Plošči

gladko drsita skozi lase in vam zagotavljata

popolne sijoče lase.

Tehnologija EHD+

Napredna Philipsova tehnologija EHD+ v

oblikovalniku zagotavlja stalno in enakomerno

porazdelitev toplote, tudi pri visokih

temperaturah, in preprečuje nastanek vročih

mest. To pripomore k boljši zaščiti in ohranja

vaše lase zdrave ter sijoče.

Varna uporaba

Nekateri ravnalniki in kodralniki imajo funkcijo

samodejnega izklopa. Ta vam omogoča, da ste

lahko popolnoma mirni. Če aparat pustite

vklopljen, se po 60 minutah samodejno

izklopi.

Priloženo: torbica

Priloženo: torbica

1,8-metrski kabel

1,8-metrski kabel za največjo možno

prilagodljivost

Digitalne nastavitve

Digitalna nastavitev toplote za odlične

rezultate pri vseh vrstah las

Tehnične specifikacije

Čas segrevanja: 60 sekund

Dolžina kabla: 1,8 m

Najvišja temperatura: 220 °C

Vrsta las

Končni rezultat: Več slogov, Ravni lasje

Dolžina las: Dolgi lasje, Srednji lasje

Gostota las: Redki lasje, Gosti lasje

Značilnosti

Vrtljiv kabel

Keramična prevleka

Obešalna zanka
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