
Plattång

HP8290/00

Platttång, locktång och vård
SalonStraight& Curl-plattång

Få rakt, vågigt eller lockigt hår med SalonStraight & Curl. Den här mångsidiga

keramiska kombinerade platt- och locktången är varsam vid den professionella

temperaturen på 220 ºC och har justerbara digitala inställningar.

Vackert stylat hår

Professionell temperatur på 220 °C ger perfekta salongresultat

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Coolshield för att ange din stil

Rundade kanter ger perfekta lockar och vackra vågor

Mindre slitage på håret

EHD+-teknik ger ökat skydd och glansigare resultat

Lättanvänd

Digitala inställningar med justerbar värme för släta resultat

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Medföljer: fodral

1,8 m lång sladd för maximal flexibilitet

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

Universalspänning



Plattång HP8290/00

Funktioner Specifikationer

Keramiska plattor

Keramiskt material är av naturen hållbart och

mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa

materialen för plattångsplattor. Plattorna glider

lätt genom håret och ger dig ett glansigt och

perfekt hår.

EHD+-teknik

Avancerad Philips EHD+-teknik innebär att din

styler alltid sprider värmen jämnt - även vid

höga temperaturer – och förhindrar att håret

skadas vid heta punkter. Det ger ökat skydd så

att håret blir friskt och glänsande.

Säker användning

Vissa plattänger och locktänger är utrustade

med en automatisk avstängningsfunktion. Den

här funktionen är till för att du ska känna dig

trygg. Om den lämnas på stängs apparaten

automatiskt av efter 60 min.

Medföljer: fodral

Medföljer: fodral

1,8 m lång sladd

1,8 m lång sladd för maximal flexibilitet

Digitala inställningar

Digitala inställningar med justerbar värme för

släta resultat till alla hårtyper

 

Tekniska specifikationer

Uppvärmningstid: 60 sek

Sladdlängd: 1,8 m

Maximal temperatur: 220 °C

Hårtyp

Slutresultat: Flera stilar, Rakt

Hårets längd: Långt, Medium

Hårets tjocklek: Tunt, Tjockt

Funktioner

Roterbart sladdfäste

Keramisk beläggning

Upphängningsögla
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