
Plattång

HP8297/00

Naturligt lent med volym
En plattång för naturligt rakt hår

Med den här hårstylern från Philips kan du varsamt skapa den naturligt raka

looken med precis rätt mängd volym för ditt hår. Snabbt, skonsamt och enkelt.

Vackert stylat hår

Professionell temperatur på 200 °C ger perfekta salongresultat

Digital värmeinställning ger supersläta resultat för alla hårtyper

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår

Mindre slitage på håret

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Lättanvänd

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Perfekt tryckkontroll för snygga frisyrer med naturlig volym

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

1,8 m sladd

Universalspänning



Plattång HP8297/00

Funktioner Specifikationer

Perfekt tryckkkontroll

Med perfekt tryckkontroll får du rätt tryck mellan

de keramiska plattorna och håret, så att du får

en läcker frisyr som ökar din naturliga volym.

Digital värmeinställning

Med digital värmeinställning blir det enkelt att

snabbt välja önskad funktion eller justera

stylingtemperaturen med hjälp av det digitala

teckenfönstret. På sätt blir det lätt att välja

exakt temperatur för olika hårtyper och

önskemål. Resultatet blir en perfekt frisyr med

bara en enda knapptryckning.

Keramiska plattor

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt

hår

Säker användning

Vissa plattänger och locktänger är utrustade

med en automatisk avstängningsfunktion. Den

här funktionen är till för att du ska känna dig

trygg. Om den lämnas på stängs apparaten

automatiskt av efter 60 min.

Roterbart sladdfäste

Praktiska roterbara sladdfästen gör att sladden

roterar så att den inte trasslar ihop sig.

1,8 m lång sladd

1,8 m sladd

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,8 m

Uppvärmningstid: 60 sek

Maximal temperatur: 200 °C

Funktioner

Keramisk beläggning

Roterbart sladdfäste

Upphängningsögla

Vårdande jon-funktion

"Klar att använda"-indikator

Hårtyp

Slutresultat: Rakt

Hårets längd: Långt, Kort

Hårets tjocklek: Medium, Tunt

Service

2 års världsomfattande garanti
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