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Přirozeně rovné a lesklé
Žehlička na vlasy SalonStraight Ceramic

Keramické destičky a ionizační technologie vytvářejí přirozeně rovný a zářivý

výsledek.

Krásně upravené vlasy

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Profesionální vysoká teplota 230 °C pro dokonalý výsledek jako ze salónu

Minimální poškození vlasů

Technologie EHD+ pro lepší ochranu a lesklejší účes

Snadné použití

Digitální nastavení teploty umožňuje získat hladký účes

Rychlé zahřátí, možnost začít používat za 30 sekund

Automatické vypnutí po 1 hodině

Snadné zajištění pro pohodlné uložení

Včetně okouzlujícího pouzdra pro snadné ukládání

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

2metrový kabel pro snadné použití



Vlasová žehlička HP8341/00

Přednosti

Profesionální teplota 230 °C

Tato vysoká teplota umožňuje změnit tvar

účesu a díky ní získáte dokonalý vzhled, jako

byste právě přišli ze salónu.

Keramické destičky

Keramika je už z podstaty mikroskopicky

hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších

materiálů na výrobu narovnávacích destiček.

Destičky bez námahy kloužou po vlasech,

které jsou pak dokonale lesklé.

Ionizační technologie

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez

zacuchání

Digitální nastavení

Digitální nastavení teploty umožňuje získat

hladký účes u všech typů vlasů

Technologie EHD+

Díky pokročilé technologii EHD+ společnosti

Philips bude váš přístroj vždy šířit teplo velmi

rovnoměrně – dokonce i při vysokých

teplotách – a bránit poškození ohřívaných míst.

Zaručuje tak větší ochranu, a tím vaše vlasy

udržuje zdravé a lesklé.

Okamžité zahřátí

Vlasová žehlička má možnost okamžitého

zahřátí, je připravena k použití za 30 sekund.

Automatické vypnutí po 1 hodině

Automatické vypnutí po 1 hodině

Snadné zajištění

Snadné zajištění pro pohodlné uložení

Včetně okouzlujícího pouzdra

Včetně okouzlujícího pouzdra pro snadné

ukládání

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na

základně rukojeti a poskytuje další možnost

uložení, obzvláště pohodlné pro použití

v domácnosti nebo v hotelu.

2metrový kabel

Dlouhá kabel vám umožní maximální

flexibilitu.
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