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3x větší péče pro vaše vlasy
Vlasová žehlička s ionizační technologií

Nová vlasová žehlička Philips Care & Control umožňuje dosáhnout požadovaného

rovného účesu a zároveň je k vlasům šetrná. Žehlení vlasů s trojnásobnou péčí díky

ionizační technologii, keramickým destičkám Silky Smooth a digitálnímu ovládání

teploty.

Minimální poškození vlasů

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Dvojnásobně jemné k vašim vlasům díky keramickým destičkám SilkySmooth

ThermoGuard zabraňuje nechtěnému vystavení teplotám nad 200 °C

Digitální nastavení teploty umožňuje získat hladký účes

Zdravé vlasy bez horkých míst s rovnoměrnou distribucí tepla

Krásně upravené vlasy

Profesionální vysoká teplota 230 °C pro dokonalý výsledek

Snadné použití

Rychlé zahřátí, možnost začít používat za 30 sekund

Žádné další náhodné změny nastavení díky uzamykací pojistce

Pojistka uzavření umožňuje uzavření rukojeti pro snadné a bezpečné uskladnění

Včetně pouzdra pro snadné ukládání

1,8m napájecí kabel

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání



Vlasová žehlička Care & Control HP8344/00

Přednosti Specifikace

Ionizační péče

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační

technologie. Nabité záporné ionty redukují

vytváření statické energie, upravují účes a

uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a

lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý,

hladký účes bez zacuchání.

Keramické destičky SilkySmooth

Keramika je už z podstaty mikroskopicky

hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších

materiálů na výrobu narovnávacích destiček.

Destičky SilkySmooth jsou pečlivě zpracovány

tak, aby zvyšovaly klouzavé a pečující

vlastnosti keramiky. Vaše vlasy tak budou

krásně lesklé.

ThermoGuard

Zabraňte nechtěnému vystavení teplu pomocí

technologie ThermoGuard. Teplota nad 200 °C

se totiž zvyšuje postupně, pouze v krocích po

5 °C.

Digitální nastavení

Digitální nastavení teploty umožňuje získat

hladký účes u všech typů vlasů

Okamžité zahřátí

Vlasová žehlička má možnost okamžitého

zahřátí, je připravena k použití za 30 sekund.

Pojistka uzavření rukojeti

Vlasová žehlička má snadný mechanismus

blokování. Tento výklopný zámek umístěný

v základně vlasové žehličky umožňuje rychlé a

snadné uložení a ochrání vlasovou žehličku

před náhodným poškozením.

1,8m kabel

1,8m napájecí kabel

Technické údaje

Doba ohřevu: 30 s

Délka kabelu: 1,8 m

Maximální teplota: 230 °C

Funkce

Indikátor stavu připravenosti k použití: Ano

Otočný kabel: Ano

Keramický povrch: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Ionizační technologie: Ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Rovný

Délka vlasů: Dlouhá, Krátká

Tloušťka vlasů: Střední, Silné, Tenké

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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