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Perfekt styling ved en konstant

og plejende temperatur

Ultimativ hårpleje. Philips ProCare-glattejern beskytter håret mod overophedning,

takket være de nyudviklede Dual-Care™-plader med konstant temperatur og EHD

Technology™

Mindre skade på håret

Pleje og effektiv og glatning med konstant temperatur

Sundt hår uden hotspots med Even Heat Distribution

Sundere styling med automatiske indstillinger med mere skånsomme temperatur

Flot, stylet frisure

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Brugervenlig

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 15 sekunder

Med tastlås-funktionen undgår du utilsigtet ændring af indstillinger

Låsefunktion som låser håndgrebene sammen for nem og sikker opbevaring

Automatisk slukning efter 60 minutter

Universel spænding

1,8 m ledning



Glattejern HP8339/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Konstant temperatur

Dette glattejern holder en mere konstant

temperatur. Takket være det højtydende

varmeelement kan du glatte dit hår ved en

mere skånsom temperatur og samtidig få

nøjagtig den stil, du ønsker!

Jævn varmefordeling

Med avanceret Philips EHD+-teknologi vil din

styler altid fordele varmen meget jævnt - selv

ved høje temperaturer - og forebygge

skadelige "hot spots". Dette giver en øget

beskyttelse og hjælper dermed til at holde dit

hår sundt og glansfuldt.

Hold din styling ved lige

Automatisk indstilling giver sundere styling.

Hold din styling ved lige hele dagen, samtidig

med at du skåner dit hår

Keramiske plader

Keramik er mikroskopisk glat og robust fra

naturens side og er et af de bedste materialer

til glatteplader. Pladerne glider ubesværet

gennem dit hår og giver dig et perfekt og

glansfuldt hår.

Tastlås-funktion

Du har altid kontrollen. Med tastlås-funktionen

er det slut med utilsigtet at slukke/tænde for

styleren eller ændre temperaturen. Tryk på

knappen i 3 sekunder for at låse op.

Lynopvarmning

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er

klar til brug på kun 15 sekunder

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 15 s

Ledningslængde: 1,8 m

Varmelegemetype: High-performance

Farve/finish: Lilla

Maks. temperatur: 199 °C

Spænding: 110-240 V

Funktioner

Ledning med kugleled

Keramisk belægning

Indikator for klar til brug

Hårtype

Slutresultat: Glat

Hårtykkelse: Mellem, Tykt, Tyndt

Hårlængde: Langt, Mellem, Kort

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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