
Selfie hajegyenesítő

 
Formázási hőmérséklet: 210°C

Kerámia lapok

60 másodperc felmelegedési
idő

 

HP8303/00

Legyen mindig menetkész – könnyedén
Egyszerű hajegyenesítés és formázás otthonában

Egyenesítse és formázza a haját ezzel a könnyen használható Philips Selfie

hajegyenesítővel, amellyel gyors és kényelmes az otthoni hajformázás. Így mindig

a legjobb formáját mutathatja a szelfik készítésekor.

Gyönyörűen formázott haj

Kerámia lapok a sima és egyenes hajért

210 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Egyszerű használat

Egyszerű ismertető és útmutató alkalmazás, virtuális frizuraátalakítással

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

A hasznos elforgatható vezeték feltekerhető, így elkerülhető a kábelek

összegubancolódása

Az univerzális feszültségválasztásnak köszönhetően a világon bárhol használhatja



Selfie hajegyenesítő HP8303/00

Fénypontok Műszaki adatok

Kerámia lapok

Bevonattal ellátott kerámia lapok az ultra sima

és egyenes hajért.

210 °C-os formázási hőmérséklet

Ez a formázási hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,

mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Beauty Guide alkalmazás

Egyszerű bemutatóvideók és lépésenkénti

útmutatók a Philips hajformázókhoz. Ismerjen

meg a valóságban alkalmazható tippeket és

trükköket a trendi frizurakészítéssel

kapcsolatban, és nézze meg virtuálisan, hogy

hogyan áll Önnek a frizura. Mentse el a

profiljába, és/vagy ossza meg a barátaival! (A

legtöbb Androidos eszközön támogatott. Az

ingyenes alkalmazás letöltéséhez csak

keressen a Google Play áruházban a „Philips

Beauty Guide” kifejezésre.)

Gyors felmelegedés

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60

mp alatt használatra kész.

Elforgatható vezeték

Az elforgatható vezeték technológiának

köszönhetően kényelmesen feltekerhető a

vezeték, így elkerülhetők a felesleges

összegubancolódások.

Univerzális feszültségválasztás

A hajegyenesítőt a világon bárhol

használhatja, 110-240 V közötti feszültséggel

használható.

Műszaki adatok

Maximális hőmérséklet: 210 °C

Vezetékhossz: 1,6 m

Felmelegedési idő: 60 mp

Feszültség: Minden országban V

Lap mérete: 19 x 85 mm

Jellemzők

Hajegyenesítő lapok anyaga: Kerámia

Elforgatható vezeték

2 év garancia
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