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Gaya sempurna pada suhu perawatan konstan

Pelurus Rambut Philips ProCare melindungi rambut dari panas berlebih, berkat pelat Dual-Care™ yang baru

dikembangkan, dengan suhu konstan dan EHD Technology™

Rambut tertata indah

Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

Lebih ramah pada rambut

Rambut sehat tanpa bintik dengan Distribusi Panas Merata

Perawatan lebih dengan pengkondisian ion untuk rambut berkilau, bebas kusut

Penataan gaya baru yang lebih sehat dengan setelan otomatis ke suhu yang lebih lembut

Merawat dan meluruskan rambut secara efisien dengan suhu konstan

Mudah digunakan

Mati otomatis setelah 60 menit

Kunci penutup untuk menutup pegangan guna penyimpanan yang mudah dan aman

Kabel daya 1,8 m

Tidak ada lagi perubahan setelan tak disengaja berkat fungsi kunci-tombol

Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 15 detik

Voltase universal



Pelurus Rambut ProCare HP8339/20

Kelebihan Utama Spesifikasi

Distribusi Panas Merata

Teknologi Philips EHD+ yang canggih

membuat alat penata rambut Anda selalu

mendistribusikan panas secara merata -

bahkan pada suhu tinggi, dan mencegah

panas terpusat yang merusak rambut.

Teknologi ini memberikan perlindungan

tambahan dan membantu menjaga rambut

Anda sehat dan berkilau.

Suhu konstan

Pelurus rambut ini menjaga suhu yang lebih

konstan. Berkat pemanasnya yang berperforma

tinggi, Anda dapat meluruskan rambut dengan

suhu panas yang merawat rambut saat menata

gaya rambut yang Anda inginkan!

Cepat panas

Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan

yang cepat, siap digunakan dalam waktu 15

detik

Pelat keramik

Bahan keramik secara mikroskopis bersifat

lembut dan secara alami tahan lama, juga

merupakan salah satu material terbaik untuk

pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak

mulus di rambut Anda dan memberikan kilau

yang sempurna.

Fungsi kunci-tombol

Anda selalu memegang kendali. Dengan

fungsi Kunci-tombol, alat tidak lagi

menyala/mati atau berubah suhu secara tidak

disengaja. Untuk membuka kunci, tekan

tombol selama 3 detik.

Penataan gaya baru

Setelan otomatis untuk penataan gaya baru

yang sehat. Menjaga penataan rambut Anda

sepanjang hari dan menjaga kualitas rambut

Spesifikasi teknis

Voltase: 110-240 volt

Waktu pemanasan: 15 dtk.

Panjang kabel: 1,8 m

Warna/tampilan luar: Ungu

Tipe pemanas: Performa tinggi

Suhu maksimal: 199 °C

Fitur

Indikator siap untuk digunakan

Kabel putar

Lapisan keramik

Jenis rambut

Hasil akhir: Lurus

Panjang rambut: Panjang, Sedang, Pendek

Ketebalan rambut: Sedang, Tebal, Tipis

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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