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Температура за оформяне 210 °C

Керамични пластини

60 секунди време за загряване

 

HP8302/00

Вече е лесно да сте винаги готови
Изправете и оформете лесно косата си вкъщи

Изправяйте и оформяйте косата си с тази лесна за използване преса Philips Selfie. Този

продукт прави оформянето у дома бързо и удобно. Изглеждайте възможно най-добре за

всички онези важни моменти, когато снимате автопортрети.

Красиво оформена прическа

Копринено гладки плочи и по-малко излагане на топлина

Керамични плочи за гладко плъзгане и права коса

Професионална температура от 210°C за идеални резултати като в салон

Лесна употреба

Бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди

Удобен въртящ се кабел се завърта и предотвратява заплитане

Използвайте навсякъде по света с универсално захранване



Преса Selfie HP8302/00

Акценти Спецификации

SilkPro Care

Насладете се на стил и грижа с технологията SilkPro

Care на Philips. Плочи, които са по-гладки от коприна,

се плъзгат през косата ви с оптимизирана

температура, свеждайки до минимум триенето,

което води до по-малко излагане на топлина. За

красиво изправена, копринено гладка коса.

Керамични пластини

Инфузирани керамични плочи за свръхгладко плъзгане

и права коса.

Температура за оформяне 210°C

Тази температура за оформяне ви позволява да

променяте прическата си, постигайки идеален вид,

все едно току-що излизате от фризьорския салон.

Бързо загряване

Пресата за коса загрява бързо и е готова за ползване

след 60 секунди.

Въртящ се кабел

Технологията на въртящия се кабел удобно завърта

кабела и предотвратява ненужното заплитане.

Универсално захранване

Тази преса е готова за използване навсякъде по света

и е съвместима с напрежение 110 – 240.

Технически данни

Максимална температура: 210 °C

Дължина на кабела: 1,6 м

Време за загряване: 60 сек

Напрежение: В целия свят V

Размер на плочите: 19 x 85 мм

Характеристики

Материал на плочите: Керамика

Въртящ се кабел

2 години гаранция
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