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Naturalnie proste i lśniące włosy
Prostownica do włosów SalonStraight Ceramic

Delikatne prostowanie włosów. Płytki ceramiczne i pielęgnacja jonowa

zapewniają naturalnie proste i błyszczące włosy.

Doskonale wystylizowane włosy

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

Temperatura działania 230°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty jak w salonie

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Technologia EHD+ zapewnia większą ochronę i bardziej lśniące włosy

Łatwa obsługa

Cyfrowe, regulowane ustawienia temperatury pozwalają uzyskać gładkie włosy

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 30 sekundach

Automatyczne wyłączanie po godzinie

Łatwy system zamykania zapewnia wygodne przechowywanie

Dołączony stylowy pokrowiec ułatwia przechowywanie

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodów

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie

Przewód o długości 2 m zapewnia łatwe użytkowanie
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Zalety

Temperatura działania 230°C

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po

wyjściu z salonu.

Płytki ceramiczne

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i

wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z

materiałów najlepiej nadających się na płytki

w prostownicach. Płytki suną z łatwością po

włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących

włosów.

Pielęgnacja jonowa

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste,

lśniące włosy

Ustawienia cyfrowe

Cyfrowe, regulowane ustawienia temperatury

pozwalają za każdym razem uzyskać gładkie

włosy

Technologia EHD+

Zaawansowana technologia EHD+ firmy

Philips sprawia, że lokówka zawsze

rozprowadza ciepło równomiernie – nawet w

przypadku wysokich temperatur, a także

zapobiega powstawaniu szkodliwych,

gorących punktów. Dzięki temu można cieszyć

się większą ochroną, a co za tym idzie,

zdrowymi i lśniącymi włosami.

Błyskawiczne nagrzewanie

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania

i jest gotowa do pracy po 30 sekundach

Automatyczne wyłączanie po godzinie

Automatyczne wyłączanie po godzinie

Łatwy system zamykania

Łatwy system zamykania zapewnia wygodne

przechowywanie

Dołączony stylowy pokrowiec

Dołączony stylowy pokrowiec ułatwia

przechowywanie

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajdujący się na

podstawie uchwytu pozwala na zawieszenie

urządzenia, co jest szczególnie przydatne w

domu lub podczas pobytu w hotelu.
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Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 110–240 V

Czas podgrzewania: 30 s

Typ grzałki: PTC

Maksymalna temperatura: 230 °C

Właściwości

Wskaźnik gotowości do użycia

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Powłoka ceramiczna

Typ włosów

Rezultat: Proste

Grubość włosów: Średnie, Grube, Cienkie

Długość włosów: Długie, Średnie, Krótkie

Serwis

2 lata gwarancji
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