
Düzleştirici

Care & control

HP8343/00

Saçınız için iki kat daha fazla bakım
İyonik bakım yapan saç düzleştirici

Yeni Philips Care & Control düzleştirici, istediğiniz düz saçlara sahip olmanızı sağlarken bir yandan da saçınızı

korur. İyonik bakım ve dijital sıcaklık kontrolü, saçlarınızı düzleştirirken iki kat daha fazla saç bakımı sağlar

Daha sağlıklı saçlar

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

ThermoGuard, 200°C'nin üzerinde istenmeyen ısı artışlarını önler.

Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

Mükemmel şekilli saçlar

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

Kullanım kolaylığı

Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

Tuş kilidi fonksiyonu sayesinde ayarlar yanlışlıkla değişmez

Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

Dönebilen kablo karışmayı önler

1,8 m elektrik kablosu

Evrensel voltaj

Bir saat sonra otomatik kapanma



Düzleştirici HP8343/00

Özellikler Teknik Özellikler

İyonik Bakım

İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin.

Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan

kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak

parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son

derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen

saçlardır.

Seramik plakalar

Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası

gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için

en ideal malzemelerden biridir. Plakalar

saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel

parlaklıkta saçlar sunar.

Dijital ayarlar

Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital

sıcaklık ayarları

Anında ısınma

Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde

kullanıma hazırdır

Tutma yeri kapatma kilidi

Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır.

Düzleştiricinin altında bulunan ve plakalarını

kilitleyen bu sistem, cihazı daha hızlı ve kolay

bir şekilde saklamanızı sağlar ve kazalardan

kaynaklanan hasarların önlenmesine yardımcı

olur.

1,8 m kablo

1,8 m elektrik kablosu

Evrensel voltaj

Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm

gerilim değerlerine uygun

Teknik spesifikasyonlar

Isınma süresi: 30 sn

Kordon uzunluğu: 1,8 m

Maksimum sıcaklık: 220 °C

Özellikler

Kullanıma hazır göstergesi

Dönebilen kablo

Seramik kaplama

Asma kancası

İyon bakımı

Saç tipi

Sonuç: Düz

Saç uzunluğu: Uzun, Kısa

Saç kalınlığı: Orta Boy, Kalın, ince

Servis

Uluslararası 2 yıl garanti
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