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Temperatură 140 - 220 C

Tratament cu ioni

 

HP8333/00

Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor

Aparat de îndreptat părul cu plăci netede

Aparatul de îndreptat părul Philips Care are cele mai netede plăci, pentru a reduce

semnificativ frecarea, a evita ruperea părului şi pentru a vă păstra sănătatea şi

strălucirea elegantă a părului

Păr coafat frumos

De două ori mai delicate cu părul tău cu plăcile ceramice SilkySmooth

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

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



Care SilkySmooth HP8333/00

Repere Specificaţii

Plăci ceramice SilkySmooth

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi

durabilă prin natura sa, fiind prin urmare unul

dintre cele mai adecvate materiale pentru

plăcile pentru îndreptare. Plăcile SilkySmooth

sunt atent prelucrate pentru a îmbunătăţi

proprietăţile de alunecare şi îngrijire ale

ceramicii, oferindu-ţi un păr perfect lucios.

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.

Specificaţii tehnice

Timp de încălzire: 60s

Temperatură maximă: 220 °C

Lungime cablu: 1,8 m

Tip element de încălzire: PTC

Tensiune: 110-240 V

Caracteristici

Înveliş ceramic: SilkySmooth ceramic

Cablu de alimentare cu articulaţie

Tipul părului

Rezultat final: Drept

Grosimea firului de păr: Mediu, Gros, Subţire

Lungimea părului: Lung, Mediu, Scurt

Service

Garanţie internaţională 2 ani

 

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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