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Strălucitor şi elegant cu ioni
Placă de păr cu control precis

Special conceput pentru îngrijire ionică şi control de mare precizie, placa de

îndreptat părul Philips Essential Care te ajută să obţii coafura dreaptă şi

strălucitoare pe care ţi-o doreşti, fiind şi blând cu părul tău.

Stil elegant

Temperatură înaltă profesională de 220°C pentru rezultate perfecte

Mai puţină deteriorare a părului

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Control precis de 220°C cu temperatură variabilă

Înveliş ceramic pentru alunecare ultra-lină

Uşor de utilizat

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Clemă de închidere pentru mâner, care facilitează stocarea în siguranţă

Oprire automată după 60 de minute

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

Tensiune universală

Cablu de alimentare de 1,8 m

2 ani garanţie internaţională
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Repere

Temperatură variabilă de 220°C

Control precis de 220°C cu temperatură

variabilă

Îngrijire cu ioni

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu

tratament ionic. Ionii negativi elimină

electricitatea statică, tratează părul şi netezesc

cuticulele părului pentru a intensifica

strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr

minunat de lucios, neted şi drept.

Încălzire instantanee

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă,

fiind gata de utilizare în 60 de secunde

Clemă de închidere pentru mâner

Placa de păr dispune de un mecanism de

blocare pentru închidere. Situat la baza

aparatului, acest mecanism de blocare

blochează plăcile, accelerează şi simplifică

depozitarea şi te ajută la protejarea aparatului

împotriva deteriorării accidentale.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Utilizare sigură

Unele plăci de îndreptat părul şi ondulatoare

au fost echipate cu o funcţie de oprire

automată. Această funcţie a fost concepută

pentru a-ţi asigura liniştea. Dacă este lăsat

pornit, aparatul se va opri automat după 60 de

minute.

Înveliş ceramic

Plăcuţele ceramice fine împiedică deteriorarea

părului în timpul coafării.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de alimentare de 1,8 m

Tensiune universală

Tensiune universală pentru a obţine

companionul de călătorie perfect

2 ani garanţie

2 ani garanţie internaţională.

Temperatură profesională de 220 °C

Această temperatură ridicată îţi permite să

schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul

perfect pe care ţi-l doreşti.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Timp de încălzire: 60s

Temperatură maximă: 220 °C

Lungime cablu: 1,8 m

Tip element de încălzire: PTC

Tensiune: 110-240 V

Culoare/finisaj: negru şi culoarea piersicii

sidefată

Caracteristici

Cablu de alimentare cu articulaţie

Înveliş ceramic

Tipul părului

Rezultat final: Drept

Grosimea firului de păr: Mediu, Gros, Subţire

Lungimea părului: Lung, Mediu, Scurt

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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