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Płytki ceramiczne

Temperatura od 140 do 220°C

Pielęgnacja jonowa

 

HP8333/00

Delikatne prostowanie i jonowy blask
Prostownica z gładkimi płytkami

Prostownica do włosów Philips Care ma najgładsze płytki grzejne, co znacznie

zmniejsza tarcie, zapobiegając łamaniu się włosów i sprawiając, że zdrowo lśnią

Doskonale wystylizowane włosy

Dwa razy większa gładkość włosów dzięki płytkom ceramicznym SilkySmooth

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Dokładne sterowanie 220°C ze zmienną temperaturą

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



Care SilkySmooth HP8333/00

Zalety Dane techniczne

Płytki ceramiczne SilkySmooth

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i

wytrzymała, dlatego jest jednym z materiałów,

które najlepiej nadają się na płytki w

prostownicach. Płytki SilkySmooth zostały

stworzone z myślą o ulepszeniu poślizgu i

właściwości pielęgnacyjnych ceramiki w celu

zapewnienia idealnie lśniących włosów.

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.

Dane techniczne

Czas podgrzewania: 60 s

Maksymalna temperatura: 220 °C

Długość przewodu: 1,8 m

Typ grzałki: PTC

Napięcie: 110–240 V

Właściwości

Powłoka ceramiczna: Płytki ceramiczne

SilkySmooth

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Typ włosów

Rezultat: Proste

Grubość włosów: Średnie, Grube, Cienkie

Długość włosów: Długie, Średnie, Krótkie

Serwis

2 lata gwarancji

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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