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Керамични пластини

Температура 140 -220°C

Подхранване с йони

 

HP8333/00

Нежно изправяне и йонизиране за блясък
Преса за коса с гладки плочи

Пресата за изправяне на коса Philips Care има най-гладките плочи, благодарение на което

значително намалява триенето, предотвратява накъсването на косъма и оставя косата

здрава, гладка и блестяща

Красиво оформена прическа

2 пъти по-гладко плъзгане с керамичните плочи SilkySmooth

По-малко увреждане на косата

Повече грижа с йонното освежаване за лъскава и гладка коса

Прецизно управление - 220°C с променлива температура

Лесна употреба

Бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди

Закопчалка за дръжката, за лесно и безопасно съхранение

Автоматично изключване след 60 минути

Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане

Универсално захранване
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Керамични плочи SilkySmooth

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и

естествено издръжлива, поради което е един от най-

добрите материали за изправящи пластини.

Пластините SilkySmooth са преминали внимателна

обработка, която повишава свойствата на керамиката

за леко плъзгане и добра грижа, за да ви дадат

идеално бляскава коса.

Променлива температура 220°C

Прецизно управление - 220°C с променлива

температура

Йонна грижа

Йонното подхранване дава моментална грижа за

косата. Отрицателно заредените йони неутрализират

наелектризирането, освежават косата и заглаждат

кутикула на косъма, за да направят косата ви по-

лъскава и блестяща. Резултатът е прекрасно

блестяща, гладка и нехвърчаща коса.

Моментално загряване

Преса за коса с бързо загряване, готова за ползване

след 60 секунди

Закопчалка за дръжката

Пресата за коса има механизъм за заключване.

Разположен в основата й, той заключва плочите, като

прави съхранението бързо и лесно и помага за

предпазване на пресата от повреда по невнимание.

Технически данни

Време на нагряване: 60 сек.

Максимална температура: 220 °C

Дължина на кабела: 1,8 м

Нагревател тип: PTC

Напрежение: 110-240 V

Характеристики

Керамично покритие: Керамика SilkySmooth

Въртящ се кабел

Тип коса

Краен резултат: Права

Гъстота на косата: Средно, Гъста, Тънка

Дължина на косата: Дълга, Средно, Къса

Сервиз

2 години международна гаранция

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑07‑08

Версия: 12.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

