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Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
Ισιωτική συσκευή με ακρίβεια ελέγχου

Ειδικά σχεδιασμένο για ιοντική φροντίδα και έλεγχο ακριβείας, το Philips Essential Care ισιώνει

ήπια αλλά αποτελεσματικά τα μαλλιά σας, για υπέροχο και λαμπερό στυλ.

Απόλυτα λείο στυλ

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 220°C, για τέλεια αποτελέσματα

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Ακριβής έλεγχος 220°C με μεταβλητή θερμοκρασία

Κεραμική επίστρωση για εξαιρετικά απαλή ολίσθηση

Ευκολία στη χρήση

Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Μηχανισμός κλειδώματος της λαβής για εύκολη και ασφαλή φύλαξη

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά

Περιστρεφόμενο καλώδιο για να αποφεύγεται το μπλέξιμο των καλωδίων

Παγκόσμια τάση

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Διετής διεθνής εγγύηση
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Χαρακτηριστικά

Μεταβλητή θερμοκρασία 220°C

Ακριβής έλεγχος 220°C με μεταβλητή θερμοκρασία

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.

Άμεση προθέρμανση

Η ισιωτική συσκευή μαλλιών ζεσταίνεται γρήγορα

και είναι έτοιμη για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

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.

Ασφαλής χρήση

Ορισμένες συσκευές ισιώματος μαλλιών και

συσκευές για μπούκλες είναι εφοδιασμένες με

σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης. Η δυνατότητα

αυτή έχει σχεδιαστεί για να έχετε το κεφάλι σας

ήσυχο. Αν παραμείνει ενεργοποιημένη, η συσκευή θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

Κεραμική επίστρωση

Οι λείες πλάκες με κεραμική επίστρωση αποτρέπουν

τη φθορά των μαλλιών σας κατά το φορμάρισμα.

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Παγκόσμια τάση

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, η ιδανική

παρέα για τα ταξίδια σας

2 χρόνια εγγύηση

Διετής διεθνής εγγύηση.

Επαγγελματική θερμοκρασία 220 °C

Η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το

χτένισμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει το τέλειο

στυλ που ονειρεύεστε.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος θέρμανσης: 60 δευτ.

Μέγιστη θερμοκρασία: 220 ° C

Μήκος καλωδίου: 1,8 μ.

Tύπος θερμαντήρα: PTC

Τάση:

110-240 volt

Χρώμα/φινίρισμα: μαύρο και περλέ ροδακινί

Λειτουργίες

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Κεραμική επίστρωση

Τύπος μαλλιών

Τελικό αποτέλεσμα: Ίσια

Πάχος τρίχας: Κανονική, Χοντρή, Λεπτή

Μήκος μαλλιών: Μακριά, Κανονικά, Κοντά

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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