
Žehlička na vlasy

Care Straight & Curl

 
Zaoblené keramické platne

Rovnomerné rozloženie tepla
230 °C

Ošetrujúci ionizátor

 

HP8345/00 Rovné aj kučeravé účesy až 3-krát šetrnejšie k

vlasom

Žehlička na vlasy s iónovou starostlivosťou

Nová kulma Philips Straight & Curl šetrnejšia k vašim vlasom vám umožní vytvoriť

rovné, vlnité aj kučeravé účesy. Až 3-krát jemnejšie tvarovanie účesu vďaka

ošetrujúcemu ionizátoru, hodvábne hladkým keramickým platniam a digitálnemu

ovládaniu teploty

Menšie poškodenie vlasov

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Keramické platne SilkySmooth sú k vašim vlasom až 2-násobne jemnejšie

ThermoGuard zabráni náhodnému vystaveniu vlasov teplote nad 200 °C

Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou zaručia dokonale hladké účesy

Zdravé vlasy bez horúcich bodov vďaka rovnomernému rozloženiu tepla

Účesy s nádherným tvarom

Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy

Inovatívne tvarované platničky na jednoduché vytváranie vĺn aj jemných kučier

Jednoduché používanie

Rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 30 sekúnd

Funkcia zamknutia tlačidiel zabraňuje náhodnej zmene nastavení

Zámok na uzavretie rukoväte pre jednoduché a bezpečné odkladanie

Súčasťou balenia je puzdro na ľahké odkladanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m



Žehlička na vlasy HP8345/00

Hlavné prvky Technické údaje

Starostlivosť pomocou iónov

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť

pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité

ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy

a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší

lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a

dokonale upravené vlasy.

Keramické platne SilkySmooth

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a

trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších

materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy.

Platne SilkySmooth sú dôkladne upravené tak,

aby sa zvýšila prirodzená kĺzavosť a šetrnosť

keramiky, vďaka čomu budú vaše vlasy

dokonale lesklé.

ThermoGuard

Technológia Thermoguard zabraňuje

náhodnému vystaveniu vlasov príliš vysokej

teplote tak, že pri teplotách nad 200 °C

umožňuje ďalšie zvyšovanie teploty len

pomaly po 5 °C.

Digitálne nastavenia

Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou

zaručia dokonale hladké účesy pri všetkých

typoch vlasov

Okamžité zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

30 sekúnd je pripravená na použitie

Zámok uzatvárania rukoväte

Žehlička na vlasy je vybavená uzamykacím

mechanizmom. Tento zámok, ktorý je

umiestnený v spodnej časti žehličky, uzamkne

platne žehličky, čím zabezpečí rýchle a

jednoduché odkladanie a zároveň žehličku na

vlasy chráni pred náhodným poškodením.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Technické špecifikácie

Čas zahrievania: 30 s

Dĺžka kábla: 1,8 m

Maximálna teplota: 230 °C

Vlastnosti

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Otočný kábel: áno

Keramická vrstva: áno

Závesná slučka: áno

Ionizačný kondicionér: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Rovné

Dĺžka vlasov: Dlhá, Krátke

Hustota vlasov: Stredne veľké, Husté, Riedke

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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