
 

 

Philips
Plattång

• Skötsel

HP8333/00
Skonsam hårplattning med jonisk glans

Plattång med släta plattor
Philips Care Straightener har jämna plattor, så friktionen minskar betydligt, hårstrån går 
inte av så lätt och håret blir glänsande

Vackert stylat hår
• Dubbelt så skonsamt för håret tack vare SilkySmooth keramiska plattor

Mindre slitage på håret
• Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar
• Full kontroll, 220 °C med justerbar temperatur

Lättanvänd
• Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder
• Handtagslås för enkel och säker förvaring
• Automatisk avstängning efter 60 minuter
• Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar
• Universalspänning



 SilkySmooth keramiska plattor

Keramik är mikroskopiskt len och naturligt tålig, 
vilket gör det till ett av de bästa materialen för 
plattänger. De lena plattorna bearbetas noggrant så 
att du får keramikens smidiga och skonsamma 
egenskaper som ger ditt hår en perfekt lyster.

220 °C justerbar temperatur

Full kontroll, 220 °C med justerbar temperatur

Jonisk vårdande

Ge ditt hår omedelbar behandling med vårdande 
jonfunktion. Laddade negativa joner eliminerar 

statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess 
porer så att hårets lyster och glans intensifieras. 
Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt 
och krusningsfritt.

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar att 
användas inom 60 sekunder

Handtagslås

Plattången har en plattlåsmekanism som sitter på 
handtaget. Med plattlåset går det lättare att förvara 
plattången och förhindra att den skadas.
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Specifikationer
Tekniska specifikationer
• Uppvärmningstid: 60 sek
• Maximal temperatur: 220 °C
• Sladdlängd: 1,8 m
• Värmetyp: PTC
• Spänning: 110-240 V

Funktioner
• Keramisk beläggning: SilkySmooth keramisk
• Roterbart sladdfäste

Hårtyp
• Slutresultat: Rakt
• Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt
• Hårets längd: Långt, Medium, Kort

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•
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