
Vlasová žehlička

HP8297/00

Přirozeně hladkost i objem
Kulma pro přirozeně rovné vlasy

Kulma Philips umožňuje vytvoření přirozeně vypadajících vlasů se správným

objemem. Rychle, jemně a snadno.

Krásně upravené vlasy

Vysoká profesionální teplota 200 °C pro dokonalý výsledek jako ze salónu

Digitální nastavení teploty zaručuje mimořádně hladký účes pro každý typ vlasů

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Minimální poškození vlasů

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Snadné použití

Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 15 sekund

Automatické vypnutí po 60 minutách

Dokonalé ovládání natahování pro uhlazené účesy s přirozeným objemem

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

1,8m napájecí kabel

Univerzální napájení



Vlasová žehlička HP8297/00

Přednosti Specifikace

Dokonalé ovládání natahování

Dokonalé ovládání natahování poskytuje

správné natahování mezi keramickými

destičkami a vlasy, takže můžete vytvořit

krásný a úhledný účes, který zvětší váš

přirozený objem vlasů.

Digitální nastavení teploty

Digitální nastavení teploty usnadňuje rychlý

výběr potřebné funkce a nastavení teploty

pomocí digitálního displeje. Ten umožňuje

výběr ideální teploty pro váš specifický typ

vlasů a potřeby. Výsledkem je dokonalý účes,

který lze vytvořit pouhým stisknutím tlačítka.

Keramické destičky

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a

lesklý účes

Bezpečné použití

Funkce automatického vypnutí byla navržena

pro pocit bezpečí. Je-li zapnuta, kulma se po

60 minutách automaticky vypne.

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.

1,8m kabel

1,8m napájecí kabel

Technické údaje

Délka kabelu: 1,8 m

Doba ohřevu: 60 s

Maximální teplota: 200 °C

Funkce

Keramický povrch: Ano

Otočný kabel: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Ionizační technologie: Ano

Indikátor stavu připravenosti k použití: Ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Rovný

Délka vlasů: Dlouhá, Krátká

Tloušťka vlasů: Střední, Tenké

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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