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Rešpektujte svoje vlasy vo dne i v noci
SalonStraight Respect

Spoločnosť Philips predstavuje jedinečné nastavenie Care Touch®, vďaka ktorému

váš rovný účes vydrží dlhšie pri menšom poškodení vlasov.

Účesy s nádherným tvarom

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Ionizačný kondicionér pre lesklé a hladké vlasy bez strapatenia

Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy ako od kaderníka

Menšie poškodenie vlasov

Zdravšia úprava účesu s automatickým nastavením nižšej teploty

Technológia EHD+ pre vyššiu ochranu a lesklejšie účesy

Jednoduché používanie

Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou zaručia dokonale hladké účesy

Rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 30 sekúnd

Automatické vypínanie po 1 hodine

Ľahké uzamykanie pre pohodlné odkladanie

Atraktívne puzdro pre ľahké odkladanie súčasťou dodávky

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

2 m šnúra pre jednoduché použitie
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Hlavné prvky

Obnovenie tvaru účesu

Automatické nastavenie na zdravé obnovenie

tvaru účesu. Udržte tvar účesu akýchkoľvek

vlasov po celý deň

Ionizačný kondicionér

Ionizačný kondicionér pre lesklé a hladké vlasy

bez strapatenia

Digitálne nastavenia

Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou

zaručia dokonale hladké účesy pri všetkých

typoch vlasov

Technológia EHD+

Pokročilá technológia Philips EHD+ znamená,

že váš stylingový nástroj bude vždy rozdeľovať

teplo veľmi rovnomerne – aj pri vysokých

teplotách, pričom zároveň zabráni tvorbe

škodlivých horúcich miest. Tým získate zvýšenú

ochranu, vďaka ktorej budú vaše vlasy zdravšie

a lesklejšie.

Okamžité zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

30 sekúnd je pripravená na použitie

Automatické vypínanie po 1 hodine

Automatické vypínanie po 1 hodine

Ľahké uzamykanie

Ľahké uzamykanie pre pohodlné odkladanie

Vrátane štýlového puzdra

Atraktívne puzdro pre ľahké odkladanie

súčasťou dodávky

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

2 m šnúra

Dlhá šnúra vám poskytne maximálnu

flexibilitu.

Profesionálna teplota 230 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar

účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby

ste práve vyšli zo salónu krásy.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Maximálna teplota: 230 °C

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Čas zahrievania: 30 s

Napätie: 110-240 V

Vlastnosti

Keramická vrstva: áno

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Otočný kábel: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Rovné

Hustota vlasov: Stredne veľké, Husté, Riedke

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredne veľké, Krátke

Služba

2-ročná celosvetová záruka: áno
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