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Keraaminen keratiinipinnoite

 

HP8348/00 Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
Keratiinia sisältävät keraamiset levyt

Uudessa Philips KeraShine Ionic -suoristimessa on keratiinia sisältävät keraamiset

levyt, jotka suoristavat hiukset tehokkaasti ja hellävaraisesti.

Upeasti muotoiltu kampaus

230 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Hellävaraisempi hiuksille

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite

Even Heat Distribution -tekniikka suojaa hiuksia kuumuudelta

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

ThermoGuard suojaa tahattomalta altistukselta yli 200 °C:n kuumuudelle

Digitaaliset asetukset ja säädettävä lämpötila takaavat ihanan sileät hiukset

Helppokäyttöinen

Lämpenee käyttövalmiiksi jo 30 sekunnissa

Pyörivä johto estää johtosotkut

Automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua

Kädensijan lukitus helppoa ja turvallista säilytystä varten

1,8 m:n virtajohto

Lukitustoiminto estää asetusten muuttamisen vahingossa



KeraShine-suoristin HP8348/00

Kohokohdat

Pitää huolta hiuksistasi

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen

pinnoite suojaa hiuksiasi

Ionic Care

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä.

Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat

sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat

hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa.

Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

230 °C:n ammattimainen lämpö

Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi

muotoa ja tyylisi on täydellinen.

Tasainen lämmön jakautuminen

Philipsin EHD+-tekniikan ansiosta

hiustenmuotoilija jakaa lämmön tasaisesti -

myös käytettäessä korkeita lämpötiloja, ja

estää vahingolliset erittäin kuumat kohdat. Se

suojaa hiuksia ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.

ThermoGuard

ThermoGuard suojaa tahattomalta

altistumiselta kuumuudelle nostamalla

lämpötilaa vain 5 astetta kerrallaan yli 200

asteen lämmössä.

Heti lämmin

Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi jo 30

sekunnissa

Automaattinen lukitustoiminto

Lukitustoiminnon ansiosta et enää vahingossa

käynnistä tai sammuta laitetta tai muuta

lämpötila-asetuksia.

Turvallinen

Joissain hiustensuoristimissa ja kihartimissa

on automaattinen virrankatkaisuominaisuus,

joka takaa mielenrauhan. Jos laitteen virtaa ei

katkaista, se katkeaa automaattisesti tunnin

kuluttua.

Kädensijan lukitsin

Suoristimessa on kätevä lukitusmekanismi.

Tämä suoristimen alaosassa sijaitseva

mekanismi lukitsee levyt, joten suoristinta on

helppo ja kätevä säilyttää. Lukitusmekanismi

myös suojaa suoristinta vaurioilta.

1,8 m johto

1,8 m:n virtajohto

Pyörivä johto

Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää

johtosotkut.

Digitaaliset asetukset

Digitaaliset asetukset ja säädettävä lämpötila

takaavat ihanan sileät hiukset kaikilla

hiustyypeillä

 



KeraShine-suoristin HP8348/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Lämpenemisaika: 30

Johdon pituus: 1,8 m

Enimmäislämpötila: 230 °C

Ominaisuudet

Käyttövalmiuden merkkivalo

Pyörivä johto

Keraaminen pinnoite

Ripustuslenkki

Ionikäsittely

Hiustyyppi

Lopputulos: Suora

Hiusten pituus: Pitkä, Lyhyt

Hiusten paksuus: Keskipaksu, Paksu, Ohut

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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