
 

 

Philips
Plattång

• SalonStraight
• Respect

HP8342
Vårda håret dygnet runt

SalonStraight Respect
Philips har den unika Care Touch®-inställningen som bibehåller din raka frisyr längre och 
sliter mindre på håret.

Vackert stylat hår
• Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår
• Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår
• Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta salongresultat

Mindre slitage på håret
• Hälsosammare omstyling med automatiska inställningar för skonsammare temperatur
• EHD+-teknik ger ökat skydd och glansigare resultat

Lättanvänd
• Digitala inställningar med justerbar värme för släta resultat
• Snabb uppvärmning, klar att användas inom 30 sekunder
• Automatisk avstängning efter 1 timme
• Enkelt lås för bekväm förvaring
• Inkluderar ett glamoröst fodral för enkel förvaring
• Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar
• 2 m sladd för enkel användning



 Omstyling

Automatisk inställning för hälsosam omstyling. 
Bibehåll stilen hela dagen, samtidigt som du 
respekterar hårets kvalitet

Vårdande jonfunktion

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och 
glänsande hår

Digitala inställningar

Digitala inställningar med justerbar värme för 
släta resultat till alla hårtyper

EHD+-teknik

Avancerad Philips EHD+-teknik innebär att din 
styler alltid sprider värmen jämnt - även vid 
höga temperaturer – och förhindrar att håret 
skadas vid heta punkter. Det ger ökat skydd så 
att håret blir friskt och glänsande.

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar 
att användas inom 30 sekunder

Automatisk avstängning efter 1 timme

Automatisk avstängning efter 1 timme

Enkelt lås

Enkelt lås för bekväm förvaring

Glamoröst fodral

Inkluderar ett glamoröst fodral för enkel 
förvaring

Roterbart sladdfäste

Praktiska roterbara sladdfästen gör att sladden 
roterar så att den inte trasslar ihop sig.
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Tekniska specifikationer
• Maximal temperatur: 230 °C
• Värmetyp: PTC
• Uppvärmningstid: 30s
• Spänning: 110-240 V

Funktioner
• Keramisk beläggning
• "Klar att använda"-indikator
• Roterbart sladdfäste

Hårtyp
• Slutresultat: Rakt
• Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt
• Hårets längd: Långt, Medium, Kort

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•
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