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Natuurlijk steil en glanzend
SalonStraight Ceramic-straightener

Maak je haar glad zonder het te beschadigen. De keramische platen en ionische

conditionering zorgen voor een natuurlijk recht en glanzend resultaat.

Prachtig gestyled haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Professionele temperatuur van 230°C voor een perfect salonresultaat

Minder beschadiging van je haar

EHD+-technologie voor meer bescherming en een glanzender resultaat

Gebruiksgemak

Digitale instellingen met instelbare temperatuur voor gladde resultaten

Snelle opwarmtijd, binnen 30 seconden klaar voor gebruik

Automatische uitschakeling na 1 uur

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk opbergen

Inclusief prachtig opbergetui voor eenvoudig opbergen

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen

Snoer van 2 m voor groot gebruiksgemak



Straightener HP8341/00

Kenmerken

Professionele temperatuur van 230°C

Op deze hoge temperatuur kun je het model

van je haar veranderen en krijg je een perfect

resultaat alsof je net naar de kapper bent

geweest.

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.

Ionenconditioner

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Digitale instellingen

Digitale standen met instelbare temperatuur

voor gladde resultaten voor alle haartypen

EHD+-technologie

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.

Zeer snel op temperatuur

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de

straightener binnen 30 seconden gebruiken

Automatische uitschakeling na 1 uur

Automatische uitschakeling na 1 uur

Eenvoudige vergrendeling

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk

opbergen

Inclusief prachtig opbergetui

Inclusief prachtig opbergetui voor eenvoudig

opbergen

Meedraaiend snoer

De handige draaitechnologie draait het snoer,

waardoor dit niet meer in de knoop komt.

Ophanghaakje

De rubberen haak zit aan de onderkant van de

handgreep en zorgt voor een alternatieve

opbergoptie die thuis en in hotels van pas kan

komen.

Snoer van 2 m

Het lange snoer biedt je maximale flexibiliteit.
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Specificaties

Technische specificaties

Voltage: 110-240 volt

Verhittingstijd: 30 sec.

Type verwarmer: PTC

Maximumtemperatuur: 230 °C

Kenmerken

Gebruiksklaar-indicatie

Meedraaiend snoer

Keramische buitenlaag

Haartype

Eindresultaat: Steil

Haardikte: Medium, Dik, Slank

Haarlengte: Lang, Medium, Kort

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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