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HP8339/20

Perfekt stil vid en konstant vårdande temperatur

Philips ProCare plattång skyddar håret från att överhettas tack vare de nyligen utvecklade Dual-Care™-plattorna,

med konstant temperatur och EHD™-teknik

Vackert stylat hår

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Mindre slitage på håret

Friskt hår utan heta punkter med EHD-teknik

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Hälsosammare omstyling med automatiska inställningar för skonsammare temperatur

Skonsam och effektiv plattång med konstant temperatur

Lättanvänd

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Handtagslås för enkel och säker förvaring

1,8 m sladd

Inga fler oavsiktliga inställningsändringar med knapplåsfunktion

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 15 sekunder

Universalspänning



ProCare plattång HP8339/20

Funktioner Specifikationer

Jämn värmefördelning

Avancerad Philips EHD+-teknik innebär att din

styler alltid sprider värmen jämnt - även vid

höga temperaturer – och förhindrar att håret

skadas vid heta punkter. Det ger ökat skydd så

att håret blir friskt och glänsande.

Konstant temperatur

Den här plattången håller en mer konstant

temperatur. Tack vare värmaren med hög

kapacitet kan du få håret rakt med en

skonsammare temperatur och ändå få exakt

den stil du vill ha!

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar

att användas inom 15 sekunder

Keramiska plattor

Keramiskt material är av naturen hållbart och

mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa

materialen för plattångsplattor. Plattorna glider

lätt genom håret och ger dig ett glansigt och

perfekt hår.

Knapplåsfunktion

Du har alltid kontroll. Inga mer oavsiktliga

påslagningar eller avstängningar av stylern

eller temperaturändringar med

knapplåsfunktionen. Tryck på knappen i 3

sekunder för att låsa upp.

Omstyling

Automatisk inställning för hälsosam omstyling.

Bibehåll stilen hela dagen, samtidigt som du

respekterar hårets kvalitet

 

Tekniska specifikationer

Spänning: 110-240 V

Uppvärmningstid: 15 s

Sladdlängd: 1,8 m

Färg/behandling: Lila

Värmetyp: Högpresterande

Maximal temperatur: 199 °C

Funktioner

"Klar att använda"-indikator

Roterbart sladdfäste

Keramisk beläggning

Hårtyp

Slutresultat: Rakt

Hårets längd: Långt, Medium, Kort

Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt

Service

2 års världsomfattande garanti
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