
Aparat de îndreptat
părul KeraShine

 
Care Edition

Ionic

230°C

Înveliş ceramic cu cheratină

 

HP8348/00 Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca

mătasea

cu înveliş ceramic cu infuzie de cheratină

Noul aparat de îndreptat părul Philips KeraShine Ionic cu plăci ceramice cu infuzie

de cheratină îţi permite să obţii coafura cu păr drept pe care ţi-o doreşti, fiind

totodată delicat cu părul tău.

Păr coafat frumos

Temperatură înaltă profesională de 230°C pentru rezultate perfecte

Mai puţină deteriorare a părului

Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină

Păr sănătos, fără regiuni fierbinţi prin distribuirea uniformă a căldurii

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

ThermoGuard previne expunerea neintenţionată la temperaturi de peste 200°C

Setări digitale cu căldură reglabilă pentru păr mătăsos

Uşor de utilizat

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 30 de secunde

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

Oprire automată după 60 de minute

Clemă de închidere pentru mâner, care facilitează stocarea în siguranţă

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cu funcţia blocare butoane, nu mai există schimbarea accidentală a setărilor



Aparat de îndreptat părul KeraShine HP8348/00

Repere

Îngrijire pentru părul tău

Înveliş ceramic protector cu infuzie de

cheratină, pentru o mai bună îngrijire a părului

tău.

Îngrijire cu ioni

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu

tratament ionic. Ionii negativi elimină

electricitatea statică, tratează părul şi netezesc

cuticulele părului pentru a intensifica

strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr

minunat de lucios, neted şi drept.

Temperatură profesională de 230°C

Această temperatură ridicată îţi permite să

schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul

perfect pe care ţi-l doreşti.

Distribuţie uniformă a căldurii

Tehnologia avansată Philips EHD+ înseamnă

că aparatul de coafat va distribui căldura

întotdeauna foarte uniform, chiar şi la

temperaturi ridicate, prevenind apariţia

punctelor fierbinţi nocive. Acest lucru asigură

astfel protecţie suplimentară şi te ajută să îţi

păstrezi părul sănătos şi strălucitor.

ThermoGuard

Previne expunerea neintenţionată la căldură cu

ThermoGuard prin creşterea temperaturii în

etape de doar 5°C, peste 200°C.

Încălzire instantanee

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă,

fiind gata de utilizare în 30 de secunde

Funcţie blocare automată butoane

Fii întotdeauna în control. Mulţumită funcţiei de

blocare a butoanelor, s-a terminat cu pornirea

sau oprirea accidentală a aparatului de coafat

sau cu schimbarea temperaturii.

Utilizare sigură

Unele plăci de îndreptat părul şi ondulatoare

au fost echipate cu o funcţie de oprire

automată. Această funcţie a fost concepută

pentru a-ţi asigura liniştea. Dacă este lăsat

pornit, aparatul se va opri automat după 60 de

minute.

Clemă de închidere pentru mâner

Placa de păr dispune de un mecanism de

blocare pentru închidere. Situat la baza

aparatului, acest mecanism de blocare

blochează plăcile, accelerează şi simplifică

depozitarea şi te ajută la protejarea aparatului

împotriva deteriorării accidentale.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Setări digitale

Setări digitale cu căldură reglabilă pentru

rezultate optime pentru toate tipurile de păr

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.



Aparat de îndreptat părul KeraShine HP8348/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Timp de încălzire: 30

Lungime cablu: 1,8 m

Temperatură maximă: 230 °C

Caracteristici

Indicator "Gata de utilizare"

Cablu de alimentare cu articulaţie

Înveliş ceramic

Agăţătoare

Tratament cu ioni

Tipul părului

Rezultat final: Drept

Lungimea părului: Lung, Scurt

Grosimea firului de păr: Medie, Gros, Subţire

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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