
Straightener

HP8297/00

Natuurlijk glad met volume
Een straightener voor natuurlijk steil haar

Met deze haarstyler van Philips creëer je natuurlijk steil haar met precies het juiste

volume zonder je haar te beschadigen. Snel, zacht en eenvoudig.

Prachtig gestyled haar

Professionele temperatuur van 200°C voor een perfect salonresultaat

Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Minder beschadiging van je haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Gebruiksgemak

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Perfecte spanningscontrole voor glad haar met natuurlijk volume

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Netsnoer van 1,8 m

Universeel voltage



Straightener HP8297/00

Kenmerken Specificaties

Perfecte spanningscontrole

Dankzij de perfecte spanningscontrole heb je

de juiste spanning tussen de keramische

platen en het haar, met als resultaat prachtig

supersteil haar dat je natuurlijke volume

benadrukt.

Digitale temperatuurinstellingen

Met de digitale temperatuurinstellingen kun je

snel de juiste functie selecteren en de

stijltemperatuur aanpassen via het digitale

display, waardoor je altijd de perfecte

temperatuur hebt die het beste bij jouw

haartype en behoeften past. Het resultaat is

perfect gestyled haar met één druk op de knop.

Keramische platen

Keramische platen voor soepel glijden en

glanzend haar

Veilig in het gebruik

Bepaalde straighteners en krultangen hebben

een automatische uitschakeling. Dankzij deze

functie hoef je je niet druk te maken als je het

apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het

apparaat wordt na 60 min. automatisch

uitgeschakeld.

Meedraaiend snoer

De handige draaitechnologie draait het snoer,

waardoor dit niet meer in de knoop komt.

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,8 m

Verhittingstijd: 60 sec

Maximumtemperatuur: 200 °C

Kenmerken

Keramische buitenlaag

Meedraaiend snoer

Ophanglus

Ionenconditioner

Gebruiksklaar-indicatie

Haartype

Eindresultaat: Steil

Haarlengte: Lang, Kort

Haardikte: Medium, Slank

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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