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3 φορές μεγαλύτερη φροντίδα για τα μαλλιά σας

Ισιωτικό μαλλιών με σύστημα ιονισμού

Το νέο ισιωτικό Care & Control της Philips σας προσφέρει το πολυπόθητο ίσιο, λείο

αποτέλεσμα, με απόλυτη ασφάλεια για την τρίχα. Απολαύστε άψογο ίσιωμα με 3 φορές

μεγαλύτερη φροντίδα για τα μαλλιά, χάρη στο σύστημα ιονισμού, τις κεραμικές πλάκες

SilkySmooth και τον ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

2 φορές πιο ήπιο με τα μαλλιά σας, χάρη στις κεραμικές πλάκες SilkySmooth

Το ThermoGuard αποτρέπει την ακούσια έκθεση σε θερμότητα πάνω από 200 °C

Ψηφιακές ρυθμίσεις με προσαρμογή θερμοκρασίας για λεία αποτελέσματα

Υγιή μαλλιά χωρίς "καψίματα", χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας (EHD)

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 230°C, για τέλεια αποτελέσματα

Ευκολία στη χρήση

Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα

Τέλος στις τυχαίες αλλαγές ρυθμίσεων, χάρη στη λειτουργία κλειδώματος

Μηχανισμός κλειδώματος της λαβής για εύκολη και ασφαλή φύλαξη

Συμπεριλαμβάνεται θήκη για εύκολη αποθήκευση

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Περιστρεφόμενο καλώδιο για να αποφεύγεται το μπλέξιμο των καλωδίων
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το

σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα

εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα

μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη

λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα;

Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Κεραμικές πλάκες SilkySmooth

Το κεραμικό στοιχείο είναι εξαιρετικά λείο και

ανθεκτικό από τη φύση του, γι' αυτό και αποτελεί ένα

από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι

πλάκες SilkySmooth είναι προσεκτικά επεξεργασμένες

ώστε να προσφέρουν απαλότερη ολίσθηση και

περισσότερη περιποίηση, χαρίζοντάς σας τέλεια

λαμπερά μαλλιά.

ThermoGuard

Αποφύγετε την ακούσια έκθεση σε θερμότητα πάνω

από 200°C, χάρη στο ThermoGuard που σας

επιτρέπει να αυξάνετε τη θερμοκρασία μόνο ανά 5°C.

Ψηφιακές ρυθμίσεις

Ψηφιακές ρυθμίσεις με προσαρμογή θερμοκρασίας

για λεία αποτελέσματα σε όλους τους τύπους μαλλιών

Άμεση προθέρμανση

Η ισιωτική συσκευή ζεσταίνεται γρήγορα και είναι

έτοιμη για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα

Μηχανισμός κλειδώματος λαβής

Το ισιωτικό διαθέτει έναν εύκολο μηχανισμό

κλειδώματος. Ο μηχανισμός αυτός, που βρίσκεται

στη βάση του ισιωτικού, κλειδώνει τις πλάκες, για

γρήγορη και εύκολη αποθήκευση αλλά και προστασία

της συσκευής από ατυχήματα.

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος θέρμανσης: 30 δευτερόλεπτα

Μήκος καλωδίου: 1,8 ιγ

Μέγιστη θερμοκρασία: 230 ° C

Λειτουργίες

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Κεραμική επίστρωση

Κρίκος για κρέμασμα

Σύστημα ιονισμού

Τύπος μαλλιών

Τελικό αποτέλεσμα: Ίσια

Μήκος μαλλιών: Μακριά, Κοντά

Πάχος τρίχας: Μέτρια, Χοντρή, Λεπτό
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