
Ravnalnik las

HP8297/00

Naravno gladki z volumnom
Ravnalnik za naravno ravno pričesko

Oblikovalnik Philips vam omogoča nežno oblikovanje naravne ravne pričeske

ravno pravšnjega volumna las. Hitro, nežno in enostavno.

Čudovito oblikovani lasje

Temperatura za profesionalno oblikovanje 200 °C za popolno pričesko

Digitalna nastavitev toplote za gladko pričesko pri vseh vrstah las

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Manj poškodovanih las

Keramične plošče za gladko drsenje in sijoče lase

Enostavna uporaba

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Samodejni izklop po 60 minutah

Popoln nadzor napetosti za gladko pričesko z naravnim volumnom

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

1,8-metrski napajalni kabel

Univerzalna napetost



Ravnalnik las HP8297/00

Značilnosti Specifikacije

Popoln nadzor napetosti

Popoln nadzor napetosti ustvarja pravšnjo

napetost med keramičnimi ploščami in lasmi

za oblikovanje čudovite gladke pričeske, ki

poveča vaš naravni volumen.

Digitalna nastavitev toplote

Digitalna nastavitev toplote omogoča hitro

izbiro želene funkcije ali prilagoditev

temperature za oblikovanje z uporabo

digitalnega zaslona, zato lahko na enostaven

način izberete idealno temperaturo za

določeno vrsto las in potrebe. Rezultat je

popolna pričeska s pritiskom na gumb.

Keramični plošči

Keramične plošče za gladko drsenje in sijoče

lase

Varna uporaba

Nekateri ravnalniki in kodralniki imajo funkcijo

samodejnega izklopa. Ta vam omogoča, da ste

lahko popolnoma mirni. Če aparat pustite

vklopljen, se po 60 minutah samodejno

izklopi.

Vrtljiv kabel

Uporabna tehnologija vrtljivega kabla omogoča

vrtenje kabla in preprečuje njegovo zapletanje.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski napajalni kabel

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 1,8 m

Čas segrevanja: 60 sekund

Najvišja temperatura: 200 °C

Značilnosti

Keramična prevleka

Vrtljiv kabel

Obešalna zanka

Oblikovanje pričeske z ioni

Indikator pripravljenosti za uporabo

Vrsta las

Končni rezultat: Ravni lasje

Dolžina las: Dolgi lasje, Kratki lasje

Gostota las: Srednji lasje, Redki lasje

Servis

2-letna mednarodna garancija
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