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HP8348/00

Platta varsamt för silkeslent hår
med keramisk keratinbeläggning

Med Philips nya joniska KeraShine-plattång med keramiska keratinplattor kan du

platta håret med mindre slitage.

Vackert stylat hår

Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta resultat

Mindre slitage på håret

Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion

Friskt hår utan heta punkter med EHD-teknik

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

ThermoGuard förhindrar oavsiktlig exponering för värme över 200 °C

Digitala inställningar med justerbar värme för släta resultat

Lättanvänt

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 30 sekunder

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Handtagslås för enkel och säker förvaring

1,8 m sladd

Inga fler oavsiktliga inställningsändringar med knapplåsfunktion



KeraShine-plattång HP8348/00

Funktioner

Bra hårvård

Skyddande keramisk beläggning med

keratininfusion, för bättre hårvård

Joniskt vårdande

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt

vårdande funktionen. Laddade negativa joner

eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och

sluter dess porer så att hårets lyster och glans

intensifieras. Resultatet blir ett hår som är

vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Professionell temperatur på 230 °C

Med den här höga temperaturen kan du forma

ditt hår och få den där perfekta frisyren du så

gärna vill ha.

Jämn värmefördelning

Avancerad Philips EHD+-teknik innebär att din

styler alltid sprider värmen jämnt - även vid

höga temperaturer – och förhindrar att håret

skadas vid heta punkter. Det ger ökat skydd så

att håret blir friskt och glänsande.

ThermoGuard

Förhindra oavsiktlig exponering för värme med

Thermoguard genom att öka värmen i steg på

endast 5 °C över 200° C.

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar

att användas inom 30 sekunder

Automatisk knapplåsfunktion

Du har alltid kontroll. Inga mer oavsiktliga

påslagningar eller avstängningar av stylern

eller temperaturändringar med

knapplåsfunktionen.

Säker användning

Vissa plattänger och locktänger är utrustade

med en automatisk avstängningsfunktion. Den

här funktionen är till för att du ska känna dig

trygg. Om den lämnas på stängs apparaten

automatiskt av efter 60 min.

Handtagslås

Plattången har en plattlåsmekanism som sitter

på handtaget. Med plattlåset går det lättare att

förvara plattången och förhindra att den skadas.

1,8 m lång sladd

1,8 m sladd

Roterbart sladdfäste

Praktiska roterbara sladdfästen gör att sladden

roterar så att den inte trasslar ihop sig.

Digitala inställningar

Digitala inställningar med justerbar värme för

släta resultat till alla hårtyper

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



KeraShine-plattång HP8348/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Uppvärmningstid: 30

Sladdlängd: 1,8 m

Maximal temperatur: 230 °C

Funktioner

"Klar att använda"-indikator

Roterbart sladdfäste

Keramisk beläggning

Upphängningsögla

Vårdande jon-funktion

Hårtyp

Slutresultat: Rakt

Hårets längd: Långt, Kort

Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt

Service

2 års världsomfattande garanti
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