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Kíméletes a hajjal nappal és éjjel
SalonStraight Respect

A Philips egyedi, Care Touch® lehetőséggel az egyenes frizura hosszú ideig

megtartható kevésbé károsító módon.

Gyönyörűen megformált haj

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Kevésbé károsítja haját

Egészségesebb újraformázás az automatikusan gyengéd hőmérséklet által

EHD+ technológia a nagyobb védelem és a csillogóbb eredmény érdekében

Könnyen használható

Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval

Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész

Autom. kikapcsolás 1 óra elteltével

Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

Egy elbűvölő hordtáskával együtt az egyszerű szállítás érdekében

Az elforgatható vezetékkel elkerülhető a kábelek összegubancolódása

2 méteres vezeték a könnyebb használatért
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Fénypontok

Stílusfrissítés

Automatikus beállítás az egészséges

újraformázásért. Frizurája egész nap tartós

marad, és haja sem károsodik

Ionos kondicionálás

Ionos légáram a csillogó és sima haj

érdekében

Digitális beállítások

Digitális beállítások állítható

hőfokszabályzóval a tökéletes eredmény

érdekében, minden hajtípushoz

EHD+ technológia

A korszerű Philips EHD+ technológia révén a

hajformázó egyenletes hőelosztást biztosít

anélkül, hogy káros hatású forró pontok

képződnének. Ez további védelmet jelent, és

elősegíti, hogy haja egészséges és csillogó

maradjon.

Azonnali felmelegedés

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30

mp alatt használatra kész

Autom. kikapcsolás 1 óra elteltével

Autom. kikapcsolás 1 óra elteltével

Egyszerűen összezárható

Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

Elbűvölő hordtáskával

Egy elbűvölő hordtáskával együtt az egyszerű

szállítás érdekében

Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését

a kábelek összegubancolódásának elkerülése

érdekében.

2 méteres vezeték

A hosszú vezetéknek köszönhetően szabadon

mozoghat

230 °C-os professzionális hőmérséklet

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,

mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.
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