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Vždy respektuje vaše vlasy
SalonStraight Respect

Philips nabízí jedinečné nastavení Care Touch® které zachovává rovný účes déle a

méně poškozuje vlasy.

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

Zdravější oživení účesu s automatickým nastavením na mírnější teplotu

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

2metrový kabel pro snadné použití
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Přednosti

Oživení účesu

Automatické nastavení pro zdravé oživení

účesu. Udržuje styl po celý den a přitom

respektuje kvalitu vašich vlasů.

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.

2metrový kabel

Dlouhá kabel vám umožní maximální

flexibilitu.

Profesionální teplota 230 °C

Tato vysoká teplota umožňuje změnit tvar

účesu a díky ní získáte dokonalý vzhled, jako

byste právě přišli ze salónu.
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Specifikace

Technické údaje

Maximální teplota: 230 °C

Typ ohřívače: PTC

Doba ohřevu: 30 s

Napětí: 110 - 240 V

Funkce

Keramický povrch: Ano

Indikátor stavu připravenosti k použití: Ano

Otočný kabel: Ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Rovný

Tloušťka vlasů: Střední, Silné, Tenké

Délka vlasů: Dlouhá, Střední, Krátká

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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