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Coafare perfectă la o temperatură

protectoare constantă

Îngrijire desăvârşită a părului. Aparatul de îndreptat părul Philips ProCare

protejează părul împotriva supraîncălzirii, graţie plăcilor Dual-Care™ nou

dezvoltate, cu temperatură constantă şi EHD Technology™

Mai puţină deteriorare a părului

Îndreptare atentă şi eficientă a părului, cu o temperatură constantă

Păr sănătos, fără regiuni fierbinţi prin distribuirea uniformă a căldurii

Recoafare sănătoasă cu setări automate pentru o temperatură mai delicată

Păr coafat frumos

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Uşor de utilizat

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 15 secunde

Cu funcţia blocare auto butoane, nu mai există schimbare accidentală setări

Clemă de închidere pentru mâner, care facilitează stocarea în siguranţă

Oprire automată după 60 de minute

Tensiune universală

Cablu de alimentare de 1,8 m



Aparat de îndreptat părul HP8339/00

Repere Specificaţii

Temperatură constantă

Acest aparat de îndreptat părul menţine

temperatura la un nivel mai constant.

Mulţumită încălzitorului său de înaltă

performanţă, acesta permite îndreptarea

părului la o temperatură care vă protejează mai

bine părul, obţinând exact acelaşi stil pe care îl

doriţi!

Distribuţie uniformă a căldurii

Tehnologia avansată Philips EHD+ înseamnă

că aparatul de coafat va distribui căldura

întotdeauna foarte uniform, chiar şi la

temperaturi ridicate, prevenind apariţia

punctelor fierbinţi nocive. Acest lucru asigură

astfel protecţie suplimentară şi te ajută să îţi

păstrezi părul sănătos şi strălucitor.

Reîmprospătare stil

Setare automată pentru recoafare sănătoasă.

Menţineţi-vă coafura toată ziua, protejându-vă

calitatea părului

Plăci ceramice

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi

durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele

mai adecvate materiale pentru plăcile pentru

îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-

ţi un păr perfect strălucitor.

Funcţie de blocare a butoanelor

Menţineţi întotdeauna controlul. Mulţumită

funcţiei de blocare a butoanelor, s-a terminat

cu pornirea sau oprirea accidentală a

aparatului de coafat sau cu schimbarea

temperaturii. Pentru deblocare, apăsaţi butonul

timp de 3 secunde.

Încălzire instantanee

Dispozitivul de îndreptat are o durată de

încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 15

secunde

Specificaţii tehnice

Timp de încălzire: 15 s

Lungime cablu: 1,8 m

Tip element de încălzire: Performanţe înalte

Culoare/finisaj: Violet

Temperatură maximă: 199 °C

Tensiune: 110-240 V

Caracteristici

Cablu de alimentare cu articulaţie

Înveliş ceramic

Indicator "Gata de utilizare"

Tipul părului

Rezultat final: Drept

Grosimea firului de păr: Mediu, Gros, Subţire

Lungimea părului: Lung, Mediu, Scurt

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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