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Keraamiset levyt

130–200 °C:n lämpötila

Ionisoiva käsittely

 

HP8344/00

3 x hellävaraisempi hiuksille
Suoristin ja ionisoiva käsittely

Uusi Philips Care & Control -suoristimella luot haluamasi tyylin entistä

hellävaraisemmin. 3 x hellävaraisempi muotoilu ionisoivan käsittelyn, keraamisten

Silky Smooth -levyjen ja digitaalisen lämpötilan säädön ansiosta

Hellävaraisempi hiuksille

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Keraamiset SilkySmooth-levyt ovat 2 kertaa hellemmät hiuksille

ThermoGuard suojaa tahattomalta altistukselta yli 200 °C:n kuumuudelle

Digitaaliset asetukset ja säädettävä lämpötila takaavat ihanan sileät hiukset

Even Heat Distribution -tekniikka suojaa hiuksia kuumuudelta

Upeasti muotoiltu kampaus

230 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Helppokäyttöinen

Lämpenee käyttövalmiiksi jo 30 sekunnissa

Lukitustoiminto estää asetusten muuttamisen vahingossa

Kädensijan lukitus helppoa ja turvallista säilytystä varten

Pussi helppoon säilytykseen

1,8 m:n virtajohto

Pyörivä johto estää johtosotkut



Care & Control -suoristin HP8344/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Ionic Care

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä.

Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat

sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat

hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa.

Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Keraamiset SilkySmooth-levyt

Keramiikka on mikroskooppisen sileä ja

luonnostaan kestävä materiaali, joten se sopii

täydellisesti suoristinlevyjen valmistukseen.

SilkySmooth-suoristimen levyjen

valmistuksessa on kiinnitetty erityistä

huomiota keramiikan liukumiskykyyn ja

hoitaviin ominaisuuksiin, joten lopputuloksena

on kauniin kiiltävät hiukset.

ThermoGuard

ThermoGuard suojaa tahattomalta

altistumiselta kuumuudelle nostamalla

lämpötilaa vain 5 astetta kerrallaan yli 200

asteen lämmössä.

Digitaaliset asetukset

Digitaaliset asetukset ja säädettävä lämpötila

takaavat ihanan sileät hiukset kaikilla

hiustyypeillä

Heti lämmin

Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi jo 30

sekunnissa

Kädensijan lukitsin

Suoristimessa on kätevä lukitusmekanismi.

Tämä suoristimen alaosassa sijaitseva

mekanismi lukitsee levyt, joten suoristinta on

helppo ja kätevä säilyttää. Lukitusmekanismi

myös suojaa suoristinta vaurioilta.

1,8 m johto

1,8 m:n virtajohto

Tekniset tiedot

Lämpenemisaika: 30 s

Johdon pituus: 1,8 m

Enimmäislämpötila: 230 °C

Ominaisuudet

Käyttövalmiuden merkkivalo

Pyörivä johto

Keraaminen pinnoite

Ripustuslenkki

Ionikäsittely

Hiustyyppi

Lopputulos: Suora

Hiusten pituus: Pitkä, Lyhyt

Hiusten paksuus: Keskipaksu, Paksu, Ohut

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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