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Kunnioita hiuksiasi päivin ja öin
SalonStraight Respect

Philips tarjoaa ainutlaatuisen Care Touch® -sarjan, jolla säilytät suoran tyylisi

pidempään, mutta vaurioitat hiuksiasi vähemmän.

Upeasti muotoiltu kampaus

Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

210 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen ja kestävän tuloksen

Hellävaraisempi hiuksille

Automaattiasetuksella terveellisempää muotoilua hellävaraisemmassa lämpötilassa

EHD+-tekniikka suojaa ja lisää kiiltoa

Helppokäyttöinen

Digitaaliset asetukset ja säädettävä lämpötila takaavat ihanan sileät hiukset

Lämpenee käyttövalmiiksi jo 30 sekunnissa

Automaattinen virrankatkaisu 1 tunnin jälkeen

Helppo lukitus - kätevä säilyttää

Upea pussi helppoon säilytykseen

Pyörivä johto estää johtosotkut

2 m:n johto helpottaa käyttöä
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Kohokohdat

Viimeistelytoiminto

Automaattiasetuksella terveellistä muotoilua.

Pitkään kestävä tyyli hiuksia vahingoittamatta

Ionikäsittely

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

Digitaaliset asetukset

Digitaaliset asetukset ja säädettävä lämpötila

takaavat ihanan sileät hiukset kaikilla

hiustyypeillä

EHD+-tekniikka

Philipsin EHD+-tekniikan ansiosta

hiustenmuotoilija jakaa lämmön tasaisesti -

myös käytettäessä korkeita lämpötiloja, ja

estää vahingolliset erittäin kuumat kohdat. Se

suojaa hiuksia ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.

Heti lämmin

Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi jo 30

sekunnissa

Automaattinen virrankatkaisu 1 tunnin

jälkeen

Automaattinen virrankatkaisu 1 tunnin jälkeen

Helppo lukitus

Helppo lukitus - kätevä säilyttää

Mukana upea pussi

Upea pussi helppoon säilytykseen

Pyörivä johto

Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää

johtosotkut.

2 m:n johto

Pitkä johto helpottaa hiustenkuivaimen

käyttämistä

230 °C:n ammattimainen lämpö

Korkean lämpötilan avulla voit muotoilla

hiuksia ja saat täydellisen kampauksen, kuin

olisit juuri tullut kampaajalta.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Enimmäislämpötila: 230 °C

Lämmitintyyppi: PTC

Lämpenemisaika: 30 s

Jännite: 110-240 V

Ominaisuudet

Keraaminen pinnoite: KYLLÄ

Käyttövalmiuden merkkivalo: KYLLÄ

Pyörivä johto: KYLLÄ

Hiustyyppi

Lopputulos: Suora

Hiusten paksuus: Keskipitkät, Paksu, Ohut

Hiusten pituus: Pitkä, Keskipitkät, Lyhyt

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: KYLLÄ
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