
Pelurus Rambut
Selfie

 
Suhu penataan 210°C

Pelat keramik

Waktu pemanasan 60 detik

 

HP8302/00

Selalu siap sedia kini lebih mudah
Luruskan dan tata rambut Anda di rumah dengan mudah

Luruskan dan tata rambut Anda dengan pelurus rambut Selfie Philips yang mudah

digunakan ini. Produk ini menjadikan penataan rambut di rumah cepat dan

praktis. Selalu tampil terbaik untuk momen selfie penting Anda.

Rambut tertata indah

Pelat halus dan paparan panas lebih sedikit

Pelat keramik agar meluncur mulus pada rambut dan menghasilkan rambut lurus

Suhu penataan 210°C untuk hasil sempurna seperti di salon

Mudah digunakan

Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

Kabel putar praktis akan berputar dan mencegah kusut

Gunakan di mana saja di seluruh dunia dengan voltase universal



Pelurus Rambut Selfie HP8302/00

Kelebihan Utama Spesifikasi

SilkPro Care

Nikmati menata dan merawat rambut dengan

teknologi Philips SilkPro Care. Pelat yang

halus dengan suhu optimal terasa lembut di

rambut Anda, mengurangi gesekan sehingga

menghasilkan paparan panas lebih sedikit.

Untuk rambut lurus yang lembut dan berkilau.

Pelat keramik

Pelat dengan kandungan keramik agar

meluncur sangat mulus pada rambut dan

menghasilkan rambut lurus.

Suhu penataan 210°C

Suhu penataan rambut ini memungkinkan

Anda mengubah bentuk rambut Anda, dan

memberikan tampilan sempurna seperti baru

dari salon.

Pemanasan cepat

Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan

yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60

detik.

Kabel putar

Teknologi kabel putar ini memungkinkan kabel

berputar sehingga bebas dari kusut yang

merepotkan.

Voltase Universal

Pelurus rambut ini siap digunakan di mana

saja di seluruh dunia dan kompatibel dengan

voltase 110-240.

Spesifikasi teknis

Suhu maksimal: 210 °C

Panjang kabel: 1,6 m

Waktu pemanasan: 60 dtk

Voltase: Seluruh dunia volt

Ukuran pelat: 19x85 mm

Fitur

Bahan pelat: Keramik

Kabel putar

Garansi 2 tahun
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