
EssentialCare
Žehlička na vlasy

 
Dlhšie platne (100 mm)

Profesionálna teplota 210 °C

Keramické platne

 

HP8319/60

Ľahko vyrovnané a žiarivé vlasy
so 100 mm dlhými platňami

Dlhé platne žehličky Essential Care sú špeciálne navrhnuté na rýchle a jednoduché

použitie a umožňujú vytvoriť rovný účes podľa vašich predstáv rýchlejšie a

šetrnejšie.

Účesy s nádherným tvarom

Dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

Profesionálna vysoká teplota 210 °C pre dokonalé účesy

Menšie poškodenie vlasov

Keramický vrstva pre extra hladké kĺzanie

Jednoduché používanie

Zámok na uzavretie rukoväte pre jednoduché a bezpečné odkladanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Univerzálne napätie

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

2-ročná celosvetová záruka



EssentialCare Žehlička na vlasy HP8319/60

Hlavné prvky Technické údaje

Dlhé platne

Dlhšie platne umožňujú lepší kontakt s vlasmi

a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť

dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.

Profesionálna teplota 210 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar

účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom

túžite.

Okamžité zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

60 sekúnd je pripravená na použitie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Zámok uzatvárania rukoväte

Žehlička na vlasy je vybavená uzamykacím

mechanizmom. Tento zámok, ktorý je

umiestnený v spodnej časti žehličky, uzamkne

platne žehličky, čím zabezpečí rýchle a

jednoduché odkladanie a zároveň žehličku na

vlasy chráni pred náhodným poškodením.

Univerzálne napätie

Celosvetové napájacie napätie pre

bezproblémové používanie na cestách

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

2 roky záruka

2-ročná celosvetová záruka.

Keramická vrstva

Hladké keramikou potiahnuté platne zabraňujú

poškodeniu vlasov pri tvarovaní.

Technické špecifikácie

Čas zahrievania: 60 s

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: biela a fuchsia

Maximálna teplota: 210 °C

Dlhé platne: 27 x 100 mm

Napätie: Na celom svete V

Vlastnosti

Teplota: 210 °C

Otočný kábel: áno

Keramická vrstva: áno

Závesná slučka: Nie

Ionizačný kondicionér: Nie

Uzamknutie na rukoväti: áno

Materiál platní: Keramika

Háčik na odkladanie: áno

Otočný kábel: áno

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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