
Glattejern

Care Thick & Long
Hair

 
Keramiske plader

Jævn varmefordeling 199 C

Ionisk behandling

 

HP8346/00 Specielt til tykt og langt hår: Mere stil, hurtigere

bredere glatteplader

Det nye Philips Care Thick & Long Hair + glattejern er designet specifikt til nemt at

glatte tykt og langt hår, takket være de 40 % bredere plader og den aftagelige

double-action-kam

Mindre skade på håret

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

2 gange så blidt mod dit hår med SilkySmooth keramiske plader

ThermoGuard forhindrer utilsigtet varmeudvikling over 200°C

Digitale indstillinger med justerbar varme giver flotte resultater

Flot, stylet frisure

230°C professionel varme giver perfekte resultater

Ekstra brede plader for bedre resultater i tykt eller langt hår

Brugervenlig

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 30 sekunder

Med tastlås-funktionen undgår du utilsigtet ændring af indstillinger

Låsefunktion som låser håndgrebene sammen for nem og sikker opbevaring

Inklusiv etui til nem opbevaring

1,8 m ledning

Automatisk slukning efter 60 minutter



Glattejern HP8346/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ionisk pleje

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-

behandling. Negativt ladede ioner eliminerer

statisk elektricitet, behandler og glatter håret

for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår,

der skinner smukt, er glat og uden krus.

SilkySmooth keramiske plader

Keramik er mikroskopisk glat og holdbart fra

naturens side, og derfor er det et af de bedste

materialer til glatteplader. SilkySmooth-

pladerne er omhyggeligt fremstillet til at

forbedre glideevnen og plejeegenskaberne i

keramikken, så du får perfekt skinnende hår.

ThermoGuard

Undgå utilsigtet varmeudvikling med

Thermoguard ved kun at øge temperaturen

med 5°C ad gangen over 200°C.

Digitale indstillinger

Digitale indstillinger med justerbar varme giver

flotte resultater til alle hårtyper

Lynopvarmning

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er

klar til brug på kun 30 sekunder

Låsbare håndgreb

Glattejernet har en låsemekanisme på basen,

som låser glattepladerne og gør opbevaring

nem og hurtig, samt hjælper med at beskytte

glattejernet mod hændelige skader.

1,8 m ledning

1,8 m ledning

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 30 s

Ledningslængde: 1,8 m

Maks. temperatur: 230 °C

Funktioner

Indikator for klar til brug

Ledning med kugleled

Keramisk belægning

Ophængsstrop

Ion-behandling

Hårtype

Slutresultat: Glat

Hårlængde: Langt, Kort

Hårtykkelse: Mellem, Tykt, Tyndt

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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