
Prostownica

Care & control

HP8343/00

2 razy łagodniejsze działanie
Prostownica do włosów z funkcją pielęgnacji jonowej

Nowa prostownica Care & Control firmy Philips umożliwia wyprostowanie włosów w delikatniejszy sposób.

Prostowanie jest 2 razy łagodniejsze i nie uszkadza włosów dzięki pielęgnacji jonowej i cyfrowemu regulatorowi

temperatury.

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Funkcja ThermoGuard zapobiega przypadkowemu nagrzaniu do temp. powyżej 200°C

Cyfrowe, regulowane ustawienia temperatury pozwalają uzyskać gładkie włosy

Doskonale wystylizowane włosy

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Temperatura działania 220°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty

Łatwa obsługa

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 30 sekundach

Koniec z przypadkowymi zmianami ustawień dzięki blokowaniu za pomocą przycisku

Blokada uchwytu do łatwego i bezpiecznego przechowywania

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

Przewód zasilający 1,8 m

Uniwersalne napięcie

Automatyczne wyłączanie po godzinie
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Zalety Dane techniczne

Pielęgnacja jonowa

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji

jonowej. Naładowane ujemnie jony

zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają

stan włosów i wygładzają łuski włosów,

dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy

stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Płytki ceramiczne

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i

wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z

najlepiej nadających się materiałów na płytki

w prostownicach. Płytki suną z łatwością po

włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących

włosów.

Ustawienia cyfrowe

Cyfrowe, regulowane ustawienia temperatury

pozwalają za każdym razem uzyskać gładkie

włosy

Błyskawiczne nagrzewanie

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania

i jest gotowa do pracy po 30 sekundach

Blokada uchwytu

Prostownica do włosów jest wyposażona w

mechanizm łatwego zamykania. Umieszczony

w podstawie, umożliwia on łatwe i szybkie

spakowanie prostownicy oraz chroni ją przed

przypadkowymi uszkodzeniami.

Przewód o długości 1,8 m

Przewód zasilający 1,8 m

Uniwersalne napięcie

Uniwersalny zakres napięć sprawia, że to

idealny towarzysz podróży

Dane techniczne

Czas podgrzewania: 30 s

Długość przewodu: 1,8 m

Maksymalna temperatura: 220 °C

Właściwości

Wskaźnik gotowości do użycia

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Powłoka ceramiczna

Uchwyt do zawieszania

Pielęgnacja jonowa

Typ włosów

Rezultat: Proste

Długość włosów: Długie, Krótkie

Grubość włosów: Średnie, Grube, Cienkie

Serwis

2 lata gwarancji
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