Hajegyenesítő
EssentialCare
Ionos kondicionálás
220°C-os,fodrászszalonokban
haszn. hőm.
Precíz kezelés

Fényes és egyenesszálú frizura, ionos
ragyogással
Pontosan beállítható hajegyenesítő
HP8324/00

A kifejezetten az ionos ápolásra és pontos szabályozhatóságra tervezett új Philips
Essential Care hajegyenesítővel egyenes szálúvá és ragyogóvá varázsolhatja haját
–pontosan olyanná, amilyenné szeretné, miközben hajszálait sem kell féltenie a
roncsolódástól.
Egyenesszálú frizura
220 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért
Kevésbé károsítja haját
Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért
Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható hőmérsékletnek köszönhetően
A kerámia bevonat rendkívül könnyedén siklik
Egyszerű használat
Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész
A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével
Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek
Univerzális feszültségválasztás
1,8 méteres hálózati kábel
A világ minden részére kiterjedő, 2 éves garancia

Hajegyenesítő

HP8324/00

Fénypontok
220 °C-ig szabályozható hőmérséklet

Fogantyú zár

Kerámiabevonat

Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható
hőmérsékletnek köszönhetően

A hajegyenesítő lapjai összezárhatók. A
készülék alsó részén található zárszerkezet a
sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi
lehetővé és megóvja a hajegyenesítőt a
véletlen sérülésektől.

A sima, kerámia bevonatú lapok megvédik a
hajat a formázás közbeni sérüléstől.

Ionos ápolás

1,8 méteres kábel

Elforgatható vezeték

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás
segítségével. A negatív töltésű ionok
megszüntetik az elektrosztatikusságot,
kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a
hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön
haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az
eredmény csodálatosan fényes, sima és
könnyen fésülhető haj.

1,8 méteres hálózati kábel
Univerzális feszültségválasztás
Az igen hasznos elforgatható vezeték
technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését
a kábelek összegubancolódásának elkerülése
érdekében.
Biztonságos használat

Azonnali felmelegedés

Univerzális feszültségválasztás, hogy a
készülék tökéletes útitársa lehessen
2 év garancia

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60
mp alatt használatra kész

Egyes hajegyenesítők és hajsütővasak
automatikus kikapcsolás funkcióval
rendelkeznek, melyet a teljes biztonság
érdekében terveztek. Ha elfelejtené
kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
A világ minden részére kiterjedő, 2 éves
garancia.
220 °C-os, professzionális hőmérséklet
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja
formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,
amilyet szeretne.
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Műszaki adatok
Műszaki adatok
Melegítési idő: 60 mp
Maximális hőmérséklet: 220 °C
Vezetékhossz: 1,8 m
Fűtőelem típusa: PTC
Feszültség: 110–240 V
Szín/felület: fekete és gyöngyház barack

Jellemzők
Elforgatható vezeték
Kerámiabevonat

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

Kiadás dátuma
2019‑02‑13
Verzió: 2.3.1

A műszaki adatok előzetes
ﬁgyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips
N.V. céget, vagy az illető
jogtulajdonost illeti

EAN: 08 71010 37487 24

www.philips.com

Hajtípus
Eredmény: Egyenes
Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony
szálú
Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid
Szerviz
2 éves, világszerte érvényes garancia

