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Vårdande jonfunktion för glansigt hår
Plattång med exakt kontroll

Plattången Essential Care från Philips är joniskt vårdande med exakt kontroll och

ger dig precis den raka och glänsande look du vill ha, samtidigt som den är

skonsam mot håret.

Elegant stil

Professionell temperatur på 220 °C ger perfekta resultat

Mindre slitage på håret

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Full kontroll, 220 °C med justerbar temperatur

Keramisk beläggning och lättglidande

Lättanvänt

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Handtagslås för enkel och säker förvaring

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

Universalspänning

1,8 m sladd

2 års världsomfattande garanti



Plattång HP8324/00

Funktioner

220 °C justerbar temperatur

Full kontroll, 220 °C med justerbar temperatur

Joniskt vårdande

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt

vårdande funktionen. Laddade negativa joner

eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och

sluter dess porer så att hårets lyster och glans

intensifieras. Resultatet blir ett hår som är

vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar

att användas inom 60 sekunder

Handtagslås

Plattången har en plattlåsmekanism som sitter

på handtaget. Med plattlåset går det lättare att

förvara plattången och förhindra att den skadas.

Roterbart sladdfäste

Praktiska roterbara sladdfästen gör att sladden

roterar så att den inte trasslar ihop sig.

Säker användning

Vissa plattänger och locktänger är utrustade

med en automatisk avstängningsfunktion. Den

här funktionen är till för att du ska känna dig

trygg. Om den lämnas på stängs apparaten

automatiskt av efter 60 min.

Keramisk beläggning

De släta plattorna med keramisk beläggning

förhindrar att håret skadas vid styling.

1,8 m lång sladd

1,8 m sladd

Universalspänning

Spänning för användning världen över ger dig

en perfekt resekamrat

Två års garanti

2 års världsomfattande garanti.

Professionell temperatur på 220 °C

Tack vare den här höga temperaturen kan du

forma ditt hår och få den där perfekta frisyren

du så gärna vill ha.
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Uppvärmningstid: 60 sek

Maximal temperatur: 220 °C

Sladdlängd: 1,8 m

Värmetyp: PTC

Spänning: 110-240 V

Färg/behandling: svart och persika

Funktioner

Roterbart sladdfäste

Keramisk beläggning

Hårtyp

Slutresultat: Rakt

Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt

Hårets längd: Långt, Medium, Kort

Service

2 års världsomfattande garanti
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