
Placă de păr Selfie

 
Temperatură de coafare de
210°C

Plăci ceramice

Timp de încălzire: 60 de
secunde

 

HP8302/00

Uşor să fii gata la timp
Îndreaptă-ţi şi aranjează-ţi părul de acasă, cu uşurinţă

Îndreaptă-ţi şi aranjează-ţi părul cu această placă de îndreptat părul Philips Selfie,

uşor de utilizat. Produsul te ajută să-ţi aranjezi părul acasă, repede şi uşor. Fii

frumoasă pentru toate momentele importante care merită un selfie.

Păr coafat frumos

Plăci foarte netede şi mai puţină expunere la căldură

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr drept

Temperatură profesională de 210°C pentru rezultate perfecte ca la coafor

Uşor de utilizat

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Un cablu de alimentare cu articulaţie se roteşte şi previne firele încâlcite

Utilizează-l oriunde în lume cu tensiunea universală



Placă de păr Selfie HP8302/00

Repere Specificaţii

SilkPro Care

Beneficiază de stilizare şi îngrijire cu

tehnologia Philips SilkPro Care. Plăcile extrem

de fine trec uşor prin păr cu temperatură

optimizată, minimizând frecarea şi oferind o

expunere mai redusă la căldură. Pentru păr

mătăsos, frumos îndreptat.

Plăci ceramice

Plăci ceramice cu infuzie pentru alunecare

ultra-uşoară şi păr drept.

Temperatură de coafare de 210 °C

Această temperatură de coafare îţi permite să

schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul

perfect obţinut dintr-un coafor.

Durată scurtă de încălzire

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă,

fiind gata de utilizare în 60 de secunde.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Tehnologia cablului cu artic. roteşte uşor cablul

şi previne încâlcirea nedorită.

Tensiune universală

Această placă de păr este gata de utilizare

oriunde în lume şi este compatibilă cu o tens.

el. de 110-240 V.

Specificaţii tehnice

Temperatură maximă: 210 °C

Lungime cablu: 1,6 m

Timp de încălzire: 60 sec

Tensiune: La nivel global V

Dimensiune plăci: 19x85 mm

Caracteristici

Materialul plăcilor: Ceramic

Cablu de alimentare cu articulaţie

2 ani garanţie
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