
 

Σύστημα ιονισμού

Essential Care

 
Κεραμικές πλάκες μήκους 100 mm

Επαγγελματική θερμοκρασία 210 C

Σύστημα ιονισμού

 

HP8320/00

Εύκολο ίσιωμα με λάμψη ιόντων
με μεγάλες πλάκες 100mm

Ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη χρήση, το νέο ισιωτικό Essential Care με ιοντική φροντίδα σάς προσφέρει ίσια και

αστραφτερά αποτελέσματα πιο γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα είναι ήπιο με τα μαλλιά.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 210 °C, για τέλεια αποτελέσματα

Μακριές πλάκες, για γρήγορο και εύκολο ίσιωμα

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Κεραμική επίστρωση για εξαιρετικά απαλή ολίσθηση

Ευκολία στη χρήση

Άγκιστρο για εύκολη και πρακτική αποθήκευση

Μηχανισμός κλειδώματος της λαβής για εύκολη και ασφαλή φύλαξη

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Παγκόσμια τάση

Περιστρεφόμενο καλώδιο για να αποφεύγεται το μπλέξιμο των καλωδίων

Διετής διεθνής εγγύηση
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Χαρακτηριστικά

Μακριές πλάκες

Οι μακρύτερες πλάκες προσφέρουν καλύτερη επαφή

με τα μαλλιά και σας βοηθούν να επιτύχετε τέλεια

αποτελέσματα ισιώματος σε λιγότερο χρόνο.

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το

σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα

εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα

μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη

λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα;

Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Επαγγελματική θερμοκρασία 210 °C

Η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το

χτένισμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει το τέλειο

στυλ που ονειρεύεστε.

Άμεση προθέρμανση

Η ισιωτική συσκευή μαλλιών ζεσταίνεται γρήγορα

και είναι έτοιμη για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Μηχανισμός κλειδώματος λαβής

Το ισιωτικό διαθέτει έναν εύκολο μηχανισμό

κλειδώματος. Ο μηχανισμός αυτός, που βρίσκεται

στη βάση του ισιωτικού, κλειδώνει τις πλάκες, για

γρήγορη και εύκολη αποθήκευση αλλά και προστασία

της συσκευής από ατυχήματα.

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Η χρήσιμη τεχνολογία περιστρεφόμενου καλωδίου

περιστρέφει το καλώδιο για να αποφεύγεται το

μπλέξιμο των καλωδίων.

Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση

Το ελαστικό άγκιστρο που βρίσκεται στη βάση της

λαβής προσφέρει ακόμα μια επιλογή αποθήκευσης,

ιδιαίτερα βολική για χρήση στο σπίτι ή κατά τη

διαμονή σας σε ξενοδοχείο.

Παγκόσμια τάση

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, η ιδανική

παρέα για τα ταξίδια σας

2 χρόνια εγγύηση

Διετής διεθνής εγγύηση.

Κεραμική επίστρωση

Οι λείες πλάκες με κεραμική επίστρωση αποτρέπουν

τη φθορά των μαλλιών σας κατά το φορμάρισμα.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος θέρμανσης: 60 δευτ.

Μήκος καλωδίου: 1,8 ιγ

Χρώμα/φινίρισμα: Μαύρο και ζεστό ροζ

Μέγιστη θερμοκρασία: 210 ° C

Μακριές πλάκες:

27 x 100 χιλ.

Τάση: Παγκοσμίως volt

Λειτουργίες

Θερμοκρασία: 210 ° C

Περιστρεφόμενο καλώδιο: Και

Κεραμική επίστρωση: Και

Κρίκος για κρέμασμα: ΟΧI

Σύστημα ιονισμού: Και

Κλείδωμα λαβής: Και

Υλικό πλάκας: Κεραμικό

Γαντζάκι αποθήκευσης:

Γαντζάκι αποθήκευσης:

Και

Περιστρεφόμενο καλώδιο: Και

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς: Και
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