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HP8348/00

Skånsom retting for silkeglatt hår
med keramisk keratinbelegg

Den nye ioniske KeraShine-rettetangen fra Philips med keratinbelagte keramiske

plater gir deg den rette hårstilen du ønsker, samtidig som den er skånsom mot

håret.

Vakkert frisert hår

Profesjonell høy temperatur på 230 °C for perfekte resultater

Mindre skade på håret

Beskyttende keramisk belegg med tilført keratin

Sunt hår uten at varmen skader det, med jevn varmefordeling

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

ThermoGuard forhindrer utilsiktet varmeeksponering over 200 °C

Digitale innstillinger med justerbar varme for å få jevne resultater

Enkel i bruk

Rask oppvarming, klar til bruk på 30 sekunder

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

Automatisk avslåing etter 60 minutter

Lukkelås til håndtaket for enkel og trygg oppbevaring

1,8 m strømledning

Tastelåsfunksjonen gjør at innstillingen ikke endres ved et uhell



KeraShine-rettetang HP8348/00

Høydepunkter

Pleie til håret

Beskyttende keratinbelagt keramisk belegg for

bedre hårpleie

Ionisk pleie

Gi håret ditt umiddelbar pleie med ionisk

behandling. Ladede negative ioner eliminerer

statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut

hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt.

Resultatet er glansfullt hår som er glatt og

krusfritt.

Profesjonell temperatur på 230 °C

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre

formen på håret og gi deg selv den perfekte

frisyren du ønsker deg.

Jevn fordeling av varme

Avansert Philips EHD+-teknologi betyr at

styleren alltid kommer til å fordele varmen

jevnt - selv ved høye temperaturer, noe som

forhindrer ødeleggende varmepunkter. Dette gir

bedre beskyttelse og bidrar til at håret blir sunt

og glansfullt.

ThermoGuard

Forhindre utilsiktet varmeeksponering med

Thermoguard ved å øke temperaturen med

trinn på kun 5 °C over 200 °C.

Umiddelbar oppvarming

Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar

til bruk på 30 sekunder

Automatisk tastelåsfunksjon

Du har alltid kontroll. Ingen flere utilsiktede

funksjonsvalg når det gjelder styling eller

temperaturendringer med tastelåsfunksjonen.

Sikker bruk

Noen rettetenger og krølltenger er utstyrt med

en automatisk av-funksjon. Denne funksjonen

er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar

apparatet forbli på, slås apparatet automatisk

av etter 60 min.

Lukkelås til håndtak

Rettetangen har en lukkelåsemekanisme. Den

er plassert ved basen til rettetangen, og denne

låsen låser platene, gjør oppbevaringen rask

og enkel, samtidig som den bidrar til å

beskytte rettetangen mot tilfeldige skader.

1,8 m ledning

1,8 m strømledning

Roterbar ledning

Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer

ledningen for å forhindre ledningsrot.

Digitale innstillinger

Digitale innstillinger med justerbar varme for å

få jevne resultater på alle hårtyper
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Oppvarmingstid: 30

Ledningslengde: 1,8 m

Maksimumstemperatur: 230 °C

Funksjoner

Klar-til-bruk-indikator

Roterbar ledning

Keramisk belegg

Hengeløkke

Ion-behandling

Hårtype

Sluttresultat: Rett

Hårlengde: Langt, Kort

Hårtykkelse: Middels, Tykt, Tynt

Service

To års verdensomspennende garanti
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