
Žehlička na vlasy

 
Edice Care

Ionizační technologie

230 °C

Keratinový keramický povrch

 

HP8348/00 Rovné vlasy s péčí, pro hedvábně jemné vlasy

s keramickým povrchem napuštěným keratinem

Nová vlasová žehlička Philips KeraShine s ionizací a s keramickými destičkami

napuštěnými keratinem vám umožní šetrně získat požadovaný hladký styl vlasů.

Krásně upravené vlasy

Profesionální vysoká teplota 230 °C pro dokonalý výsledek

Minimální poškození vlasů

Ochranný keramický povrch napuštěný keratinem

Zdravé vlasy bez horkých míst s rovnoměrnou distribucí tepla

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

ThermoGuard zabraňuje nechtěnému vystavení teplotám nad 200 °C

Digitální nastavení teploty umožňuje získat hladký účes

Snadné použití

Rychlé zahřátí, možnost začít používat za 30 sekund

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

Automatické vypnutí po 60 minutách

Pojistka uzavření umožňuje uzavření rukojeti pro snadné a bezpečné uskladnění

1,8m napájecí kabel

Žádné další náhodné změny nastavení díky uzamykací pojistce
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Přednosti

Péče o vaše vlasy

Ochranný keramický povrch napuštěný

keratinem pro lepší péči o vaše vlasy

Ionizační péče

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační

technologie. Nabité záporné ionty redukují

vytváření statické energie, upravují účes a

uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a

lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý,

hladký účes bez zacuchání.

Profesionální teplota 230 °C

Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar

vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý

vzhled.

Rovnoměrné rozvádění tepla

Díky pokročilé technologii EHD+ společnosti

Philips bude váš přístroj vždy šířit teplo velmi

rovnoměrně – dokonce i při vysokých

teplotách – a bránit poškození ohřívaných míst.

Zaručuje tak větší ochranu, a tím vaše vlasy

udržuje zdravé a lesklé.

ThermoGuard

Zabraňte nechtěnému vystavení teplu pomocí

technologie ThermoGuard. Teplota nad 200 °C

se totiž zvyšuje postupně, pouze v krocích po

5 °C.

Okamžité zahřátí

Vlasová žehlička má možnost okamžitého

zahřátí, je připravena k použití za 30 sekund.

Funkce automatické pojistky

Vždy máte vše pod kontrolou. Již žádné

náhodné přepínání nebo změna teploty

kulmy – o to se postará funkce uzamykací

pojistky.

Bezpečné použití

Některé vlasové žehličky a kulmy mohou být

vybaveny funkcí automatického vypnutí. Tato

funkce byla navržena, abyste nemusely myslet

na to, jestli jste je nechaly zapnuté. Pokud je

necháte zapnuté, přístroj se automaticky vypne

po 60 minutách.

Pojistka uzavření rukojeti

Vlasová žehlička má snadný mechanismus

blokování. Tento výklopný zámek umístěný

v základně vlasové žehličky umožňuje rychlé a

snadné uložení a ochrání vlasovou žehličku

před náhodným poškozením.

1,8m kabel

1,8m napájecí kabel

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Technické údaje

Doba ohřevu: 30

Délka kabelu: 1,8 m

Maximální teplota: 230 °C

Funkce

Indikátor stavu připravenosti k použití: Ano

Otočný kabel: Ano

Keramický povrch: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Ionizační technologie: Ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Rovný

Délka vlasů: Dlouhá, Krátká

Tloušťka vlasů: Střední, Silné, Tenké

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2019‑05‑20

Verze: 3.1.1

EAN: 08 71010 37289 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

