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Naturlig rett og glansfullt
Rettetangen SalonStraight Ceramic

Rett håret skånsomt. De keramiske platene og den ioniske behandlingen gir et

naturlig rett og glansfullt resultat.

Vakkert frisert hår

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

Profesjonell høy temperatur på 230 °C for perfekte resultater som fra salongen

Mindre skade på håret

EHD+-teknologi for bedre beskyttelse og et mer glansfullt resultat

Enkel i bruk

Digitale innstillinger med justerbar varme for å få jevne resultater

Rask oppvarming, klar til bruk på 30 sekunder

Slår seg automatisk av etter 1 time

Enkelt låsesystem for praktisk oppbevaring

Inkludert flott veske for enkel oppbevaring

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring

2 m ledning for enkel bruk
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Høydepunkter

Profesjonell temperatur på 230 °C

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre

formen på håret og gi deg selv det perfekte

utseendet som om du akkurat har kommet fra

salongen.

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.

Ion-behandling

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

Digitale innstillinger

Digitale innstillinger med justerbar varme for å

få jevne resultater på alle hårtyper

EHD+-teknologi

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.

Umiddelbar oppvarming

Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar

til bruk på 30 sekunder

Slår seg automatisk av etter 1 time

Slår seg automatisk av etter 1 time

Enkel lås

Enkelt låsesystem for praktisk oppbevaring

Inkludert flott veske

Inkludert flott veske for enkel oppbevaring

Roterbar ledning

Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer

ledningen for å forhindre ledningsrot.

Enkel oppbevaringskrok

Gummikroken er plassert på basen på

håndtaket og gir nok et oppbevaringsalternativ,

spesielt praktisk for bruk hjemme eller når du

bor på hotell.

2 m ledning

Den lange ledningen gir deg maks. fleksibilitet.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110-240 V

Oppvarmingstid: 30 sek

Varmeelementtype: PTC

Maksimumstemperatur: 230 °C

Funksjoner

Klar-til-bruk-indikator

Roterbar ledning

Keramisk belegg

Hårtype

Sluttresultat: Rett

Hårtykkelse: Middels, Tykt, Tynt

Hårlengde: Langt, Middels, Kort

Service

To års verdensomspennende garanti
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