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Za lase poskrbite podnevi in ponoči
SalonStraight Respect

Philips vam nudi edinstveno nastavitev Care Touch® za daljše in varnejše

vzdrževanje ravne pričeske.

Čudovito oblikovani lasje

Keramične plošče za gladko drsenje in sijoče lase

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Temperatura za profesionalno oblikovanje 230 °C za popolno pričesko

Manj poškodovanih las

Bolj zdravo oblikovanje pričeske s samodejnimi nastavitvami na nižjo temperaturo

Tehnologija EHD+ za dodatno zaščito in lesk

Enostavna uporaba

Digitalne nastavitve z prilagodljivo temperaturo za gladke pričeske

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 30 sekundah

Samodejni izklop po 1 uri

Enostaven zaklep za priročno shranjevanje

Priložena je elegantna torbica za enostavno shranjevanje

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

2-metrski kabel za enostavno uporabo
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Značilnosti

Osvežitev pričeske

Samodejna nastavitev za zdravo urejanje

pričeske. Ves dan ohranjajte urejeno pričesko,

pri čemer upoštevajte strukturo las.

Oblikovanje pričeske z ioni

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Digitalne nastavitve

Digitalna nastavitev toplote za odlične

rezultate pri vseh vrstah las

Tehnologija EHD+

Napredna Philipsova tehnologija EHD+ v

oblikovalniku zagotavlja stalno in enakomerno

porazdelitev toplote, tudi pri visokih

temperaturah, in preprečuje nastanek vročih

mest. To pripomore k boljši zaščiti in ohranja

vaše lase zdrave ter sijoče.

Hitro segrevanje

Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen

za uporabo v 30 sekundah.

Samodejni izklop po 1 uri

Samodejni izklop po 1 uri

Enostaven zaklep

Enostaven zaklep za priročno shranjevanje

Priložena je elegantna torbica

Priložena je elegantna torbica za enostavno

shranjevanje

Vrtljiv kabel

Uporabna tehnologija vrtljivega kabla omogoča

vrtenje kabla in preprečuje njegovo zapletanje.

2-metrski kabel

Dolgi kabel vam omogoča najboljšo možno

prilagodljivost.

Profesionalna temperatura 230 °C

Visoka temperatura omogoča spreminjanje

oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz,

kot da bi ravnokar stopili iz frizerskega salona.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Najvišja temperatura: 230 °C

Tip grelnika: PTC

Čas segrevanja: 30 s

Napetost: 110-240 V

Značilnosti

Keramična prevleka

Indikator pripravljenosti za uporabo

Vrtljiv kabel

Vrsta las

Končni rezultat: Ravni lasje

Gostota las: Srednji lasje, Gosti lasje, Redki

lasje

Dolžina las: Dolgi lasje, Srednji lasje, Kratki

lasje

Servis

2-letna mednarodna garancija
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