
 

„Essential Care“
jonai

 
Ilgesnės keraminės plokštės
(100 mm)

Profesionali 210 °C temperatūra

Joninis kondicionavimas

 

HP8320/00

Paprastas tiesinimas ir žvilgesio suteikiantis jonizavimas
su 100 mm ilgio plokštelėmis

Sukurta taip, kad galėtumėte lengvai ir greitai naudoti. Ilgesnės naujųjų „Essential Care“ tiesinimo žnyplių

plokštelės su jonizuojamąja priežiūra leidžia greičiau ištiesinti plaukus jų nepažeidžiant, todėl plaukai išlieka

blizgūs.

Puikiai sušukuoti plaukai

210°C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

Ilgos žnyplės – tiesinkite plaukus greitai ir lengvai

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Mažiau pažeidžiami plaukai

Itin lengvai slysta

Lengva naudoti

Laido kablys patogiam saugojimui

Rankenos uždarymo užraktas skirtas lengvai ir saugiai laikyti

1,8 m maitinimo laidas

Staigus įšilimas: naudoti galima po 60 sekundžių

Universali įtampa

Sukamasis laidas padės išvengti laidų susipynimo

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje



„Essential Care“ jonai HP8320/00

Ypatybės

Ilgos žnyplės

Ilgesnės žnyplės garantuoja geresnį sąlytį su

plaukais ir leidžia pasiekti puikių tiesinimo

rezultatų per trumpesnį laiką.

Jonizuojanti priežiūra

Akimirksniu supurenkite plaukus, naudodami

jonų kondicionavimo įrenginį. Neigiami jonai

purena plaukus, juos kondicionuoja, nuleidžia

plauko kutikules, todėl plaukai tampa

žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai

žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.

210°C profesionali temperatūra

Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti

plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią

norimą išvaizdą.

Greitas įšilimas

Tiesinimo žnyplės staigiai įšyla ir jas galima

naudoti po 60 sekundžių

1,8 m ilgio laidas

1,8 m maitinimo laidas

Rankenos uždarymo užraktas

Tiesinimo žnyplėse naudojamas uždarymo

užrakto mechanizmas. Tiesinimo žnyplių

apačioje esantis užraktas užfiksuoja plokštes,

todėl galima patogiai laikyti prietaisą bei

apsaugoti jį nuo galimo sugadinimo.

Sukamasis laidas

Laido susukimo technologija susuka laidus,

todėl jie nesusipainioja.

Patogus kablys pakabinimui

Guminis kablys ant rankenos siūlo dar vieną jo

laikymo būdą, kuris ypač tinka naudojantis

prietaisu namuose arba viešbutyje.

Universali įtampa

Universali įtampa, todėl galėsite naudoti

prietaisą visame pasaulyje

2 metų garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje.

Keraminė danga

Glotnios keramine danga dengtos plokštelės

modeliavimo metu saugo jūsų plaukus nuo

pažeidimo.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kaitinimo laikas: 60 s

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Spalva / apdaila: juoda ir šilta rožinė

Maksimali temperatūra: 210 °C

Ilgos žnyplės: 27 x 100 mm

Įtampa: Pasaulinis V

Savybės

Temperatūra: 210 °C

Sukamasis laidas

Keraminė danga

Pakabinimo kilpa: Ne

Jonų kondicionavimas

Rankinė užrakto sistema

Žnyplių medžiaga: Keramika

Laikymo kabliukas

Sukamasis laidas

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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