
ProCare-rettetang

 
Keramiske plater

Jevn varmefordeling, 199 °C

Ionisk behandling

15 sek oppvarmingstid

 
HP8339/20

Perfekt frisering på en konstant,

pleiende temperatur
Philips ProCare-rettetangen beskytter håret mot overoppheting, takket være de nyutviklede Dual-Care™-

platene, med konstant temperatur og EHD Technology™

Vakkert frisert hår

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Mindre skade på håret

Sunt hår uten at varmen skader det, med jevn varmefordeling

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Sunnere å style på nytt med automatiske innstillinger for en mer skånsom temperatur

Pleiende og effektiv retting med konstant temperatur

Enkel i bruk

Automatisk avslåing etter 60 minutter

Lukkelås til håndtaket for enkel og trygg oppbevaring

1,8 m strømledning

Tastelåsfunksjonen gjør at innstillingen ikke endres ved et uhell

Rask oppvarming. Klar til bruk på 15 sekunder

Universell spenning



ProCare-rettetang HP8339/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Jevn fordeling av varme

Avansert Philips EHD+-teknologi betyr at

styleren alltid kommer til å fordele varmen

jevnt - selv ved høye temperaturer, noe som

forhindrer ødeleggende varmepunkter. Dette gir

bedre beskyttelse og bidrar til at håret blir sunt

og glansfullt.

Konstant temperatur

Denne rettetangen holder en mer konstant

temperatur. Varmeelementet med høy ytelse

gjør at du kan rette ut håret ditt ved en mer

skånsom temperatur, mens du får den

nøyaktige stilen du vil ha.

Umiddelbar oppvarming

Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar

til bruk på 15 sekunder

Keramiske plater

Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og

slitesterkt, og det er ett av de beste

materialene som kan brukes i retteplater.

Platene glir problemfritt gjennom håret og gir

deg et perfekt og glansfullt hår.

Tastelåsfunksjon

Du har alltid kontroll. Med tastelåsfunksjonen

er det nå slutt på å slå styleren av eller på eller

endre temperatur ved et uhell. Hold nede

knappen i tre sekunder for å låse den opp.

Frisk opp stilen

Automatisk innstilling for at det skal være sunt

å style på nytt. Oppretthold stilen hele dagen

mens du tar vare på kvaliteten på håret ditt

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110-240 V

Oppvarmingstid: 15 s

Ledningslengde: 1,8 m

Farge/utforming: Lilla

Varmeelementtype: Høy ytelse

Maksimumstemperatur: 199 °C

Funksjoner

Klar-til-bruk-indikator

Roterbar ledning

Keramisk belegg

Hårtype

Sluttresultat: Rett

Hårlengde: Langt, Middels, Kort

Hårtykkelse: Middels, Tykt, Tynt

Service

To års verdensomspennende garanti
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