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Patrauklus ir modernaus dizaino su

jonizuojamąja priežiūra

Tiksliai valdomas plaukų tiesintuvas

Sukurta naudoti su jonizuojamąja priežiūra ir tiksliam valdymui. Su „Philips

Essential Care“ plaukų tiesinimo žnyplėmis ištiesinsite plaukus jų nepažeisdami, o

plaukai bus glontūs ir žvilgės.

Modernus dizainas

220 °C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

Mažiau pažeidžiami plaukai

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Tiksliai valdoma 220 °C keičiama temperatūra

Itin lengvai slysta

Lengva naudoti

Staigus įšilimas: naudoti galima po 60 sekundžių

Rankenos uždarymo užraktas skirtas lengvai ir saugiai laikyti

Automatinis išjungimas po 60 min.

Sukamasis laidas padės išvengti laidų susipynimo

Universali įtampa

1,8 m maitinimo laidas

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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Ypatybės

220 °C keičiama temperatūra

Tiksliai valdoma 220 °C keičiama temperatūra

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.

Greitas įšilimas

Tiesinimo žnyplės staigiai įšyla ir jas galima

naudoti po 60 sekundžių

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.

Saugu naudoti

Kai kuriose plaukų tiesinimo ir garbanojimo

žnyplėse yra automatinio išsijungimo funkcija.

Ji padeda dirbti be rūpesčių – jei paliksite

prietaisą įjungtą, jis po 60 min. išsijungs

automatiškai.

Keraminė danga

Glotnios keramine danga dengtos plokštelės

modeliavimo metu saugo jūsų plaukus nuo

pažeidimo.

1,8 m ilgio laidas

1,8 m maitinimo laidas

Universali įtampa

Universali įtampa, todėl galėsite naudoti

prietaisą visame pasaulyje

2 metų garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje.

220 °C profesionali temperatūra

Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti

plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią

norimą išvaizdą.



Tiesinimo žnyplės HP8324/00

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kaitinimo laikas: 60 s

Maksimali temperatūra: 220 °C

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

kaitintuvo tipas: PTC

Įtampa: 110–240 V

Spalva / apdaila: juoda ir perlamutrinė persiko

Savybės

Sukamasis laidas

Keraminė danga

Plaukų tipas

Galutinis rezultatas: Tiesūs

Plaukų storis: Vidutinė, Tanki, Ploni

Plaukų ilgis: Ilgi, Vidutinė, Trumpi

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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