
Straightener

HP8344/20

Prachtig glad en glanzend verzorgd haar
Straightener met Nano-Diamond-platen

De nieuwe Philips Care Nano-Diamond-straightener geeft je een steile look en is

zachter voor je haar. 3x meer verzorgende straightening dankzij ionenconditioning,

Nano-Diamond keramische platen en digitale temperatuurregeling

Minder beschadiging van je haar

Gezond haar zonder oververhitting door gelijkmatige verspreiding van de warmte

Soepel en zacht voor je haar met Nano-Diamond-platen

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Digitale instellingen met instelbare temperatuur voor gladde resultaten

ThermoGuard voorkomt ongewilde blootstelling aan temperaturen boven de 200 °C

Prachtig gestyled haar

Professionele temperatuur van 230°C voor een perfect resultaat

Gebruiksgemak

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Het handvat wordt vergrendeld voor eenvoudig en veilig opbergen

Netsnoer van 1,8 m

Snelle opwarmtijd, binnen 30 seconden klaar voor gebruik

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Nooit meer per ongeluk instellingen wijzigen dankzij de vergrendelingsfunctie



Straightener HP8344/20

Kenmerken Specificaties

Ionenverzorging

Geef je haar onmiddellijke verzorging met

ionenconditoner. De negatieve ionen

elimineren statische elektriciteit, verzorgen het

haar en sluiten de haarschubben, zodat het

haar nog intenser glanst. Het resultaat is

prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Nano-Diamond-platen

Deze geavanceerde keramische Nano-

Diamond-ontkrulplaten bieden een optimale

warmtegeleiding en een superglad,

krasbestendig oppervlak voor extra gladde en

glanzende resultaten.

ThermoGuard

Voorkom ongewilde blootstelling aan warmte

met ThermoGuard, door het verhogen van de

temperatuur met stappen van slechts 5 °C,

boven 200 °C.

Digitale instellingen

Digitale standen met instelbare temperatuur

voor gladde resultaten voor alle haartypen

Zeer snel op temperatuur

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de

straightener binnen 30 seconden gebruiken

Handvatvergrendeling

De straightener beschikt over een

vergrendelingssysteem. Met deze

vergrendelingsplaten aan de onderkant van de

straightener berg je het apparaat snel en

eenvoudig op en bescherm je het tegen

schade.

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

Technische specificaties

Verhittingstijd: 30 sec.

Snoerlengte: 1,8 m

Maximumtemperatuur: 230 °C

Kenmerken

Gebruiksklaar-indicatie

Meedraaiend snoer

Keramische buitenlaag

Ophanglus

Ionenconditioner

Haartype

Eindresultaat: Steil

Haarlengte: Lang, Kort

Haardikte: Medium, Dik, Slank

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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