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Ίσια μαλλιά γεμάτα όγκο
Φυσικό ισιωτικό μαλλιών

Με το ισιωτικό μαλλιών της Philips μπορείτε να δημιουργείτε φυσικό, ίσιο λουκ με τον όγκο

που ταιριάζει στα μαλλιά σας. Γρήγορα, απαλά και εύκολα.

Ευκολία στη χρήση

Το περιστρεφόμενο καλώδιο αποτρέπει το μπέρδεμα

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας μετά από μία ώρα για επιπλέον ασφάλεια

Τέλειος έλεγχος έντασης για ίσιο στυλ με φυσικό όγκο

Καλώδιο 2 μέτρων για ευκολία στη χρήση

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Ψηφ. ρυθμ. θερμότητας που διασφαλίζουν λεία αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιού

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Λιγότερη φθορά

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

2 χρόνια εγγύηση

2 χρόνια παγκόσμια εγγύηση

Εξοικονομεί χρόνο

Περιλαμβάνεται: αντιθερμική θήκη



Ισιωτικό HP8297/00

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 2 μέτρων

Καλώδιο 2 μέτρων για ευκολία στη χρήση

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας έχει

σχεδιαστεί για να σας ηρεμεί. Εάν παραμείνει

ενεργοποιημένο, το εξάρτημα φορμαρίσματος θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μία ώρα.

Κεραμικές πλάκες

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά

μαλλιά

Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας

Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας μπορείτε

εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε τη λειτουργία που

χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία

φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη. Αυτό σας

παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τέλεια

θερμοκρασία για συγκεκριμένα μαλλιά και τις

ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο

φορμάρισμα με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

Τέλειος έλεγχος έντασης

Ο τέλειος έλεγχος έντασης προσφέρει την ιδανική

ένταση ανάμεσα στις κεραμικές πλάκες και στα

μαλλιά, για πανέμορφο, απαλό χτένισμα που ενισχύει

το φυσικό σας όγκο.

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Το περιστρεφόμενο καλώδιο αποτρέπει το μπέρδεμα

2 χρόνια εγγύηση

2 χρόνια παγκόσμια εγγύηση

Σύστημα ιονισμού

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς

φριζάρισμα

Περιλαμβάνεται: αντιθερμική θήκη

Περιλαμβάνεται: αντιθερμική θήκη
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Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Κεραμική επίστρωση

Θερμοκρασία: 200 ° C

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος καλωδίου: 1,8 m

Tύπος θερμαντήρα: PTC
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