
Glattejern

HP8297/00

Naturligt blødt med fylde
Et glattejern til naturligt glat hår

Denne Philips-styler giver dig mulighed for at skabe det naturlige, glatte look med

den helt rigtige volumen til dit hår. Hurtigt, blidt og nemt.

Flot, stylet frisure

200°C professionel varme giver perfekte resultater som hos frisøren

Digitale varmeindstillinger sikrer et superglat resultat for alle hårtyper

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Mindre skade på håret

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Brugervenlig

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Automatisk slukning efter 60 minutter

Perfekt spændingskontrol giver elegant frisure med naturlig fylde

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

1,8 m ledning

Universel spænding



Glattejern HP8297/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Perfekt spændingskontrol

Perfekt spændingskontrol giver dig den rigtige

spænding mellem de keramiske plader og

håret, så du kan opnå en smuk og elegant

frisure, der forstærker dit hårs naturlige fylde.

Digitale varmeindstillinger

Digitale varmeindstillinger gør det nemt hurtigt

at vælge den funktion, du har brug for, eller

justere stylingtemperaturen via det digitale

display. Dette gør det muligt at vælge den

perfekte temperatur alt efter hårtype og behov.

Resultatet er perfekt styling ved et enkelt tryk

på en knap.

Keramiske plader

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og

glansfuldt hår

Sikker brug

Nogle glattejern og krøllejern er udstyret med

en auto-sluk-funktion. Denne funktion er

designet til at give ro i sindet. Hvis apparatet

efterlades, mens det er tændt, vil det

automatisk slukke efter 60 min.

Ledning med kugleled

Praktisk ledning med kugleledsteknologi

roterer ledningen, så du undgår

sammenfiltrede ledninger.

1,8 m ledning

1,8 m ledning

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,8 m

Opvarmningstid: 60s

Maks. temperatur: 200 °C

Funktioner

Keramisk belægning

Ledning med kugleled

Ophængsstrop

Ion-behandling

Indikator for klar til brug

Hårtype

Slutresultat: Glat

Hårlængde: Langt, Kort

Hårtykkelse: Mellem, Tyndt

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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