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Vždy pripravená vytvoriť účes bez problémov
Jednoduché žehlenie a tvarovanie účesu v pohodlí domova

Vyrovnávajte vlasy a tvarujte účes s touto ľahko použiteľnou žehličkou na vlasy

Philips Selfie. Tento výrobok výrazne uľahčí a urýchli úpravu účesu v pohodlí

domova. Vyzerajte očarujúco v každej dôležitej chvíli.

Účesy s nádherným tvarom

Keramické platne pre jemné hladké a rovné vlasy

Profesionálna teplota 210 °C pre dokonalý výsledok ako zo salónu krásy

Jednoduché používanie

Aplikácia s jednoduchými návodmi a virtuálnymi zmenami účesu

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Užitočný otočný kábel sa otáča a zabraňuje zauzleniu kábla

Vďaka univerzálnemu napätiu ju môžete používať kdekoľvek



Selfie Žehlička na vlasy HP8303/00

Hlavné prvky Technické údaje

Keramické platne

Napustené keramické platne pre ultra jemné

hladké a rovné vlasy.

Teplota tvarovania účesu 210 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar

účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby

ste práve vyšli zo salónu.

Aplikácia Beauty Guide

Jednoduché video návody a podrobné pokyny

na používanie pomôcok na úpravu vlasov

Philips. Objavte tipy a triky, pomocou ktorých

si vytvoríte trendy účesy v skutočnom živote,

a zistite, ako konkrétne účesy vyzerajú na vás,

tým, že si ich virtuálne vyskúšate. Uložte si ich

do svojho profilu alebo ich zdieľajte

s priateľmi! (Aplikáciu podporuje väčšina

zariadení s Androidom. V Obchode Google

Play vyhľadajte „Philips Beauty Guide“

a stiahnite si túto bezplatnú aplikáciu.)

Rýchle zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

60 sekúnd je pripravená na použitie.

Otočný kábel

Technológia otočného kábla otáča kábel

a zabraňuje neželanému zauzleniu.

Univerzálne napätie

Táto žehlička na vlasy je pripravená na

použitie kdekoľvek na svete a je kompatibilná

s napätím 110 – 240 V.

Technické špecifikácie

Maximálna teplota: 210 °C

Dĺžka kábla: 1,6 m

Čas nahriatia: 60 s

Napätie: Na celom svete V

Veľkosť platne: 130 x 2 mm

Vlastnosti

Materiál platní: Keramická

Otočný kábel

Dvojročná záruka
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