
 

Essential Care za
ionsko oblikovanje

 
Daljši keramični plošči (100 mm)

Temperatura za prof.
oblikovanje 210 °C

Ionsko oblikovanje

 

HP8320/00

Ioni za enostavno ravne in sijoče lase
s 100 mm dolgima ploščama

Daljši plošči novega ravnalnika Essential Care z ioni sta zasnovani posebej za hitro in enostavno uporabo, zato z

njima hitreje oblikujete ravno in sijočo pričesko, hkrati pa sta tudi nežnejši do las.

Čudovito oblikovani lasje

Temperatura za profesionalno oblikovanje 210 °C za popolno pričesko

Dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Manj poškodovanih las

Keramična prevleka za izjemno gladko drsenje

Enostavna uporaba

Kavelj za priročno shranjevanje

Zaklepna ročica za enostavno in varno shranjevanje

1,8-metrski napajalni kabel

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Univerzalna napetost

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

2 leti mednarodne garancije
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Značilnosti

Dolgi plošči

Daljši plošči omogočata boljši stik z lasmi in

vam pomagata, da hitreje oblikujete čudovite

ravne lase.

Nega z ioni

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno

nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost,

negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar

okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in

gladki lasje brez kodrov.

Temperatura za profesionalno oblikovanje

210°C

Visoka temperatura vam omogoča

spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja

popoln videz.

Hitro segrevanje

Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen

za uporabo v 60 sekundah.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski napajalni kabel

Zaklepna ročica

Ravnalnik las ima zaklepni mehanizem za

zapiranje. Mehanizem je na spodnjem delu

ravnalnika, omogoča pa hitro in enostavno

shranjevanje ter obenem ščiti ravnalnik pred

poškodbami.

Vrtljiv kabel

Uporabna tehnologija vrtljivega kabla omogoča

vrtenje kabla in preprečuje njegovo zapletanje.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja in

nudi dodatno možnost za shranjevanje. Zlasti

je priročen, ko sušilnik uporabljate doma ali v

hotelu.

Univerzalna napetost

Idealen sopotnik zaradi napetosti za uporabo

po vsem svetu

2 leti garancije

2 leti mednarodne garancije.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Čas segrevanja: 60 sekund

Dolžina kabla: 1,8 m

Barva/površina: črna in topla rožnata

Najvišja temperatura: 210 °C

Dolgi plošči: 27 x 100 mm

Napetost: Globalno V

Značilnosti

Temperatura: 210 °C

Vrtljiv kabel

Keramična prevleka

Obešalna zanka: Ne

Oblikovanje pričeske z ioni

Zaklepni sistem na ročici

Material plošč: Keramika

Kavelj za shranjevanje

Vrtljiv kabel

Servis

2-letna mednarodna garancija
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