
 

Essential Care ion

 
Pitkät keraamiset levyt
(100 mm)

210 °C:n ammattimainen lämpö

Ionisoiva käsittely

 

HP8320/00

Helppo suoristus Ion Shinella
100 mm:n levyt

Essential Care -suoristimen pitkät suoristuslevyt ja ionisoiva käsittely on suunniteltu erityisesti nopeaan ja

helppoon käyttöön. Saat upean kiiltävän suoristustuloksen entistä nopeammin ja hellävaraisemmin.

Upeasti muotoiltu kampaus

210°C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Pitkät levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Hellävaraisempi hiuksille

Keraaminen pinnoite takaa pehmeän luiston

Helppokäyttöinen

Kätevä ripustuslenkki näppärään säilytykseen

Kädensijan lukitus helppoa ja turvallista säilytystä varten

1,8 m:n virtajohto

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Yleisjännite

Pyörivä johto estää johtosotkut

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu



Essential Care ion HP8320/00

Kohokohdat

Pitkät levyt

Pitkien levyjen ansiosta hiuskontakti on

parempi ja hiukset suoristuvat nopeammin.

Ionic Care

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä.

Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat

sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat

hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa.

Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

210 °C:n ammattimainen lämpö

Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi

muotoa ja tyylisi on täydellinen.

Heti lämmin

Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi 60

sekunnissa

1,8 m johto

1,8 m:n virtajohto

Kädensijan lukitsin

Suoristimessa on kätevä lukitusmekanismi.

Tämä suoristimen alaosassa sijaitseva

mekanismi lukitsee levyt, joten suoristinta on

helppo ja kätevä säilyttää. Lukitusmekanismi

myös suojaa suoristinta vaurioilta.

Pyörivä johto

Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää

johtosotkut.

Kätevä ripustuslenkki

Kumipintainen lenkki on kahvan alaosassa. Se

on erityisen kätevä laitteen säilytykseen

kotona tai vaikkapa hotellissa.

Yleisjännite

Automaattisen jännitteenvalinnan ansiosta

täydellinen matkakumppani

2 vuoden takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu.

Keraaminen pinnoite

Keraamiset pintalevyt estävät hiusten

vahingoittumisen muotoilun aikana.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Lämpenemisaika: 60 s

Johdon pituus: 1,8 m

Väri/pinnoitus: musta ja lämmin

vaaleanpunainen

Enimmäislämpötila: 210 °C

Pitkät levyt: 27 x 100 mm

Jännite: Kaikkialla maailmassa V

Ominaisuudet

Lämpötila: 210 °C

Pyörivä johto

Keraaminen pinnoite

Ripustuslenkki: ei

Ionikäsittely

Kahvan lukitus

Levyjen materiaali: Ceramic

Säilytyskoukku

Pyörivä johto

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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