
 

 

Philips Care Straight & 
Curl
Plattång

HP8345/00
Platta och lockiga frisyrer med tre gånger så mycket omtanke
Plattång med Ionic Care
Den nya Philips Straight & Curl ger dig en platt, vågig eller lockig frisyr samtidigt som den 
är skonsam mot håret. Hårvård med tre gånger mer vårdande styling tack vare 
joniseringsfunktion, silkeslena keramiska plattor och digital temperaturkontroll

Mindre slitage på håret
• Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar
• Dubbelt så skonsamt för håret tack vare SilkySmooth keramiska plattor
• ThermoGuard förhindrar oavsiktlig exponering för värme över 200 °C
• Digitala inställningar med justerbar värme för släta resultat
• Friskt hår utan heta punkter med EHD-teknik

Vackert stylat hår
• Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta resultat
• Svängda plattor som enkelt skapar vågor och mjuka lockar

Lättanvänd
• Snabb uppvärmning, klar att användas inom 30 sekunder
• Inga fler oavsiktliga inställningsändringar med knapplåsfunktion
• Handtagslås för enkel och säker förvaring
• Inkluderar ett fodral för enkel förvaring
• 1,8 m nätkabel



 Jonisk vårdande

Ge ditt hår omedelbar behandling med vårdande 
jonfunktion. Laddade negativa joner eliminerar 
statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess 
porer så att hårets lyster och glans intensifieras. 
Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt 
och krusningsfritt.

SilkySmooth keramiska plattor
Keramik är mikroskopiskt len och naturligt tålig, 
vilket gör det till ett av de bästa materialen för 
plattänger. De lena plattorna bearbetas noggrant så 
att du får keramikens smidiga och skonsamma 
egenskaper som ger ditt hår en perfekt lyster.

ThermoGuard
Förhindra oavsiktlig exponering för värme med 
Thermoguard genom att öka värmen i steg på endast 
5 °C över 200° C.

Digitala inställningar

Digitala inställningar med justerbar värme för släta 
resultat till alla hårtyper

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar att 
användas inom 30 sekunder

Handtagslås

Plattången har en plattlåsmekanism som sitter på 
handtaget. Med plattlåset går det lättare att förvara 
plattången och förhindra att den skadas.

1,8 m lång sladd

1,8 m nätkabel
HP8345/00

Specifikationer
Tekniska specifikationer
• Uppvärmningstid: 30s
• Sladdlängd: 1,8 m
• Maximal temperatur: 230 °C

Funktioner
• "Klar att använda"-indikator
• Roterbart sladdfäste
• Keramisk beläggning
• Upphängningsögla
• Vårdande jon-funktion

Hårtyp
• Slutresultat: Rakt
• Hårets längd: Långt, Kort
• Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•
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