
 

Essential Care ion

 
Længere keramiske plader (100
mm)

210 C professionel temperatur

Ionisk behandling

 

HP8320/00

Nem glatning med ionglans
med 100 mm lange plader

De længere plader på Essential Care-glatjernet med ionisk pleje, der er særligt udformet til hurtig og nem brug,

giver dig mulighed for hurtigere at få det glatte, skinnende look, du ønsker, mens det samtidig er skånsomt mod

dit hår.

Flot, stylet frisure

210°C professionel varme giver perfekte resultater

Lange plader til hurtig og nem glatning

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mindre skade på håret

Keramisk belægning sikrer perfekt glideevne

Brugervenlig

Praktisk krog til nem opbevaring

Låsefunktion som låser håndgrebene sammen for nem og sikker opbevaring

1,8 m ledning

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Universel spænding

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

2 års verdensomspændende garanti



Essential Care ion HP8320/00

Vigtigste nyheder

Lange plader

De længere plader giver mulighed for bedre

kontakt med håret og hjælper dig med at opnå

perfekte glatteresultater på kortere tid.

Ionisk pleje

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-

behandling. Negativt ladede ioner eliminerer

statisk elektricitet, behandler og glatter håret

for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår,

der skinner smukt, er glat og uden krus.

210°C professionel temperatur

Denne høje temperatur giver dig mulighed for

at ændre frisurens form og giver det perfekte

look, du ønsker.

Lynopvarmning

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er

klar til brug på kun 60 sekunder

1,8 m ledning

1,8 m ledning

Låsbare håndgreb

Glattejernet har en låsemekanisme på basen,

som låser glattepladerne og gør opbevaring

nem og hurtig, samt hjælper med at beskytte

glattejernet mod hændelige skader.

Ledning med kugleled

Praktisk ledning med kugleledsteknologi

roterer ledningen, så du undgår

sammenfiltrede ledninger.

Krog til nem opbevaring

Den gummibelagte krog er placeret på

håndtaget og giver en ekstra

opbevaringsmulighed, der især er praktisk i

hjemmet, eller når du bor på hotel.

Universel spænding

Spænding til brug i hele verden gør den til den

perfekte rejseledsager

2 års garanti

2 års verdensomspændende garanti.

Keramisk belægning

De glatte keramisk belagte plader modvirker

skade på dit hår under styling.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 60s

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: Sort og varm lyserød

Maks. temperatur: 210 °C

Lange plader: 27 x 100 mm

Spænding: Verdensomspændende V

Funktioner

Temperatur: 210 °C

Ledning med kugleled

Keramisk belægning

Ophængsstrop: Nej

Ion-behandling

Lås på håndtag

Plademateriale: Keramisk

Opbevaringskrog

Ledning med kugleled

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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