
Преса за коса

Care Straight & Curl

  Извити керамични плочи

Равномерно разпр-иe на топлината

230°C

Подхранване с йони

 

HP8345/00 Изправени и къдрави прически с 3 пъти повече грижа

Маша за изправяне с йонна грижа

Новата маша Philips Straight & Curl ви дава права, чуплива или къдрава прическа, при което е

по-нежна към косата ви. Грижа за косата с 3 пъти по-грижовно оформяне благодарение на

йонното освежаване, копринено гладки керамични пластини и цифров контрол на

температурата

По-малко увреждане на косата

Повече грижа с йонното освежаване за лъскава и гладка коса

2 пъти по-гладко плъзгане с керамичните плочи SilkySmooth

ThermoGuard предотвратява неволно излагане на топлина над 200°C

Цифрови настройки за регулируемо нагряване, за по-гладък резултат

Здрава коса без горещи точки с равномерното разпределяне на топлината

Красиво оформена прическа

Професионално висока температура 230°C за идеални резултати

Извити плочи за вълнисти кичури и меки къдрици, оформени с лекота

Лесна употреба

Бързо загряване, готовност за ползване след 30 секунди

Край на случайната смяна на настройки с функцията за заключване на бутоните

Закопчалка за дръжката, за лесно и безопасно съхранение

Включва калъф за лесно съхранение

Захранващ кабел 1,8 м



Преса за коса HP8345/00

Акценти Спецификации

Йонна грижа

Йонното подхранване дава моментална грижа за

косата. Отрицателно заредените йони неутрализират

наелектризирането, освежават косата и заглаждат

кутикула на косъма, за да направят косата ви по-

лъскава и блестяща. Резултатът е прекрасно

блестяща, гладка и нехвърчаща коса.

Керамични плочи SilkySmooth

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и

естествено издръжлива, поради което е един от най-

добрите материали за изправящи пластини.

Пластините SilkySmooth са преминали внимателна

обработка, която повишава свойствата на керамиката

за леко плъзгане и добра грижа, за да ви дадат

идеално бляскава коса.

ThermoGuard

Избегнете неволното излагане на топлина с

Thermoguard, чрез увеличаване на температурата със

стъпка от само 5°C, над 200°C.

Цифрови настройки

Цифрови настройки за регулируемо нагряване за по-

гладък резултат при всеки тип коса

Моментално загряване

Преса за изправяне с бързо загряване, готова за

ползване след 30 секунди

Закопчалка за дръжката

Пресата за коса има механизъм за заключване.

Разположен в основата й, той заключва плочите, като

прави съхранението бързо и лесно и помага за

предпазване на пресата от повреда по невнимание.

Кабел 1,8 м

Захранващ кабел 1,8 м

Технически данни

Време на нагряване: 30 сек

Дължина на кабела: 1,8 м

Максимална температура: 230 °C

Характеристики

Индикатор за готовност

Въртящ се кабел

Керамично покритие

Халка за окачване

Подхранване с йони

Тип коса

Краен резултат: Права

Дължина на косата: Дълга, Къса

Гъстота на косата: Средно, Гъста, Тънка

Сервиз

2 години международна гаранция
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