Hajegyenesítő
Care Straight & Curl
Hajlított kerámialapok
Egyenletes hőelosztás 230 °C
Ionos kondicionálás

HP8345/00

3x több gyengédség az egyenes és hullámos
hajhoz
Hajegyenesítő ionos ápolással
Az új Philips Straight & Curl a tökéletes egyenes, hullámos vagy göndör frizura
biztosítása közben is gyengéd a hajához. Az ionos kondicionálás, a Silky smooth
kerámialapok és a digitális hőfokszabályzó háromszor gyengédebb
hajegyenesítést tesz lehetővé
Kevésbé károsítja haját
Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért
A SilkySmooth kerámialapoknak köszönhetően kétszer simább a hajon
A ThermoGuard funkcióval megelőzhető a készülék esetleges túlhevülése (200°C-ot
meghaladó hőmérséklet)
Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval
Egészséges haj forró részek nélkül az egyenletes hőelosztásnak köszönhetően
Gyönyörűen formázott haj
230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért
Ívelt lapok a hullámok és puha fürtök könnyű kialakításáért
Egyszerű használat
Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész
A billentyűlezáró funkcióval nem fogja többé véletlenül megnyomni a gombokat
A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
Hordtáska tartozék az egyszerű tárolásért
1,8 méteres hálózati kábel

Hajegyenesítő

HP8345/00

Fénypontok

Műszaki adatok

Ionos ápolás

Azonnali felmelegedés

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás
segítségével. A negatív töltésű ionok
megszüntetik az elektrosztatikusságot,
kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a
hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön
haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az
eredmény csodálatosan fényes, sima és
könnyen fésülhető haj.
SilkySmooth kerámialapok
A kerámia természetéből adódóan rendkívül
sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok
egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos
kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a
kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így
haja tökéletesen csillogó lesz.
ThermoGuard hővédelem
A ThermoGuard megakadályozza a véletlen
hőbehatást, a hőmérséklet 5°C-os lépésekben
történő emelésével 200°C felett.

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30
mp alatt használatra kész
Fogantyú zár

Jellemzők
Készenlétjelző fény
Elforgatható vezeték
Kerámiabevonat
Akasztógyűrű
Ionos légáram
Hajtípus
Eredmény: Egyenes
Hajhossz: Hosszú, Rövid
Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony
szálú
Szerviz
2 év, a világ minden részére kiterjedő
garancia

A hajegyenesítő lapjai összezárhatók. A
készülék alsó részén található zárszerkezet a
sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi
lehetővé és megóvja a hajegyenesítőt a
véletlen sérülésektől.
1,8 méteres kábel

Digitális beállítások

1,8 méteres hálózati kábel

Digitális beállítások állítható
hőfokszabályzóval a tökéletes eredmény
érdekében, minden hajtípushoz
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Műszaki adatok
Melegítési idő: 30 mp
Vezetékhossz: 1,8 m
Maximális hőmérséklet: 230 °C

