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Šetrné vyrovnávanie s leskom vďaka iónom

Žehlička na vlasy s hladkými platňami

Žehlička na vlasy Philips Care je vybavená tými najhladšími platňami, ktoré

výrazne znižujú trenie, predchádzajú lámaniu vlasov a zanechajú vaše vlasy jemné

a prirodzene lesklé

Účesy s nádherným tvarom

Keramické platne SilkySmooth sú k vašim vlasom až 2-násobne jemnejšie

Menšie poškodenie vlasov

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Presné ovládanie 220°C s nastaviteľnou teplotou

Jednoduché používanie

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Zámok na uzavretie rukoväte pre jednoduché a bezpečné odkladanie

Automatické vypnutie po 60 min.

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

Univerzálne napätie



Žehlička na vlasy HP8333/00

Hlavné prvky Technické údaje

Keramické platne SilkySmooth

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a

trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších

materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy.

Platne SilkySmooth sú dôkladne upravené tak,

aby sa zvýšila prirodzená kĺzavosť a šetrnosť

keramiky, vďaka čomu budú vaše vlasy

dokonale lesklé.

Nastaviteľná teplota 220 °C

Presné ovládanie 220°C s nastaviteľnou

teplotou

Starostlivosť pomocou iónov

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť

pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité

ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy

a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší

lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a

dokonale upravené vlasy.

Okamžité zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

60 sekúnd je pripravená na použitie

Zámok uzatvárania rukoväte

Žehlička na vlasy je vybavená uzamykacím

mechanizmom. Tento zámok, ktorý je

umiestnený v spodnej časti žehličky, uzamkne

platne žehličky, čím zabezpečí rýchle a

jednoduché odkladanie a zároveň žehličku na

vlasy chráni pred náhodným poškodením.

Technické špecifikácie

Čas zahrievania: 60 s

Maximálna teplota: 220 °C

Dĺžka kábla: 1,8 m

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Napätie: 110-240 V

Vlastnosti

Keramická vrstva: Keramika SilkySmooth

Otočný kábel: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Rovné

Hustota vlasov: Stredne veľké, Husté, Riedke

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredne veľké, Krátke

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

 

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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