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Pielęgnacja jonowa

Temperatura działania 220°C

Dokładna kontrola

 

HP8324/00

Lśniąca, elegancka fryzura dzięki pielęgnacji

jonowej

Prostownica o precyzyjnej regulacji

Zaprojektowana specjalnie z myślą o pielęgnacji jonowej i precyzyjnym

sterowaniu prostownica Philips Essential Care umożliwia dokładne i delikatne

wyprostowanie włosów, a także nadanie im blasku.

Idealnie proste włosy

Temperatura działania 220°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Dokładne sterowanie 220°C ze zmienną temperaturą

Powłoka ceramiczna zapewnia wspaniały poślizg

Łatwa obsługa

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Blokada uchwytu do łatwego i bezpiecznego przechowywania

Automatyczne wyłączanie po godzinie

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

Uniwersalne napięcie

Przewód zasilający 1,8 m

2 lata ogólnoświatowej gwarancji
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Zalety

220°C, zmienna temperatura

Dokładne sterowanie 220°C ze zmienną

temperaturą

Pielęgnacja jonowa

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji

jonowej. Naładowane ujemnie jony

zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają

stan włosów i wygładzają łuski włosów,

dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy

stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Błyskawiczne nagrzewanie

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania

i jest gotowa do pracy po 60 sekundach

Blokada uchwytu

Prostownica do włosów jest wyposażona w

mechanizm łatwego zamykania. Umieszczony

w podstawie, umożliwia on łatwe i szybkie

spakowanie prostownicy oraz chroni ją przed

przypadkowymi uszkodzeniami.

Obrotowy kabel

Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

Bezpieczne użytkowanie

Niektóre prostownice do włosów i lokówki są

wyposażone w funkcję automatycznego

wyłączania, która zapewnia bezpieczeństwo i

spokój. Włączona lokówka wyłączy się po 60

minutach działania.

Powłoka ceramiczna

Gładkie płytki z powłoką ceramiczną

zapobiegają mechanicznym uszkodzeniom

włosów podczas prostowania.

Przewód o długości 1,8 m

Przewód zasilający 1,8 m

Uniwersalne napięcie

Uniwersalny zakres napięć sprawia, że to

idealny towarzysz podróży

2 lata gwarancji

2 lata ogólnoświatowej gwarancji.

Temperatura działania 220°C

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Czas podgrzewania: 60 s

Maksymalna temperatura: 220 °C

Długość przewodu: 1,8 m

Typ grzałki: PTC

Napięcie: 110–240 V

Kolor/wykończenie: czarny i perłowo-

brzoskwiniowy

Właściwości

Obrotowy kabel

Powłoka ceramiczna

Typ włosów

Rezultat: Proste

Grubość włosów: Średni, Grube, Cienkie

Długość włosów: Długie, Średni, Krótkie

Serwis

2 lata gwarancji
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