
 

 

Philips
ProCare-straightener

Keramische platen
Gelijkmatige warmteverdeling tot 
199 °C
Ionenconditioner
15 sec. opwarmtijd

HP8339/20
Perfecte styling bij een constante, 

verzorgende temperatuur
De Philips ProCare-straightener beschermt het haar tegen oververhitting dankzij de 
nieuwe Dual-Care™-platen met een constante temperatuur en EHD™-technologie

Prachtig gestyled haar
• Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Minder beschadiging van je haar
• Gezond haar zonder oververhitting door gelijkmatige verspreiding van de warmte
• Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar
• Gezonder restylen met automatische instellingen bij een optimale temperatuur
• Verzorgend en efficiënt ontkrullen bij een constante temperatuur

Gebruiksgemak
• Automatische uitschakeling na 60 minuten
• Het handvat wordt vergrendeld voor eenvoudig en veilig opbergen
• Netsnoer van 1,8 m
• Nooit meer per ongeluk instellingen wijzigen dankzij de vergrendelingsfunctie
• Snelle opwarmtijd, binnen 15 seconden klaar voor gebruik
• Universeel voltage



 Gelijkmatige verdeling van warmte

Door de geavanceerde Philips EHD+-technologie 
wordt de warmte altijd gelijkmatig over de styler 
verspreid, zelfs op hoge temperaturen. Hierdoor 
worden plekken met schadelijke oververhitting 
voorkomen. Deze extra bescherming houdt je haar 
gezond en glanzend.

Constante temperatuur

Deze straightener houdt een constante 
temperatuur. Dankzij het krachtige 
verwarmingselement kun je je haar ontkrullen bij een 
optimale temperatuur en je haar precies stijlen zoals 
jij dat wilt!

Zeer snel op temperatuur

De straightener heeft een snelle opwarmtijd en kun 
je binnen 15 seconden gebruiken

Keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature 
duurzaam, wat het een van de beste materialen voor 
ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos 
door het haar en geven het een perfecte glans.

Vergrendelingsfunctie

Je hebt altijd volledige controle. Je schakelt het 
apparaat nooit meer per ongeluk uit en verandert de 
temperatuur ook nooit meer per ongeluk dankzij de 
vergrendelingsfunctie. Druk 3 seconden op de knop 
om de vergrendelingsfunctie uit te schakelen.

Restylen

Automatische instelling voor gezond restylen. Houd 
je haarstijl de hele dag in model met respect voor de 
kwaliteit van je haar
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Specificaties
Technische specificaties
• Voltage: 110-240 V
• Verhittingstijd: 15 s
• Snoerlengte: 1,8 m
• Kleur/afwerking: Paars
• Type verwarmer: Hoogwaardig
• Maximumtemperatuur: 199 °C

Kenmerken
• Gebruiksklaar-indicatie
• Meedraaiend snoer
• Keramische buitenlaag

Haartype
• Eindresultaat: Steil
• Haarlengte: Lang, Medium, Kort
• Haardikte: Medium, Dik, Dun

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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