
Care SilkySmooth

 
Keramische platen

Temperatuur van 140 - 220 °C

Ionenconditioner

 

HP8333/00

Steil glanzend haar zonder beschadigingen

Straightener met gladde platen

De Philips Care Straightener heeft de gladste platen, zodat wrijving en haarbreuk

worden voorkomen. Je haar krijgt een gezonde glans.

Prachtig gestyled haar

Glijdt 2x beter door je haar dankzij de SilkySmooth keramische platen

Minder beschadiging van je haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Maximale controle tot 220°C met variabele temperatuur

Gebruiksgemak

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Het handvat wordt vergrendeld voor eenvoudig en veilig opbergen

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Universeel voltage



Care SilkySmooth HP8333/00

Kenmerken Specificaties

SilkySmooth keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature

duurzaam, wat het een van de beste

materialen voor ontkrulplaten maakt. De

SilkySmooth-platen zijn zo bewerkt om de

gladde en verzorgende eigenschappen van

keramiek te verbeteren waardoor je haar een

perfecte glans krijgt.

Variabele temperatuur tot 220°C

Maximale controle tot 220°C met variabele

temperatuur

Ionenverzorging

Geef je haar onmiddellijke verzorging met

ionenconditoner. De negatieve ionen

elimineren statische elektriciteit, verzorgen het

haar en sluiten de haarschubben, zodat het

haar nog intenser glanst. Het resultaat is

prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Zeer snel op temperatuur

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de

straightener binnen 60 seconden gebruiken

Handvatvergrendeling

De straightener beschikt over een

vergrendelingssysteem. Met deze

vergrendelingsplaten aan de onderkant van de

straightener berg je het apparaat snel en

eenvoudig op en bescherm je het tegen

schade.

Technische specificaties

Verhittingstijd: 60 sec

Maximumtemperatuur: 220 °C

Snoerlengte: 1,8 m

Type verwarmer: PTC

Voltage: 110-240 volt

Kenmerken

Keramische buitenlaag: SilkySmooth

(keramisch)

Meedraaiend snoer

Haartype

Eindresultaat: Steil

Haardikte: Medium, Dik, Slank

Haarlengte: Lang, Medium, Kort

Service

2 jaar wereldwijde garantie

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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