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Maximálna ochrana pre dokonalý lesk
Vyrovnávanie vlasov bez prehriatia

Dokonalá starostlivosť o vlasy. Žehlička na vlasy Philips ProCare Sonic chráni vlasy

pred nadmernou teplotou vďaka novej technológií platní Triple-Care™ s

konštantnou teplotou, technológiou EHD Technology™ a sonickou technológiou

Účesy s nádherným tvarom

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Krásne výsledky rýchlejšie vďaka jemným sonickým vibráciám

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Menšie poškodenie vlasov

Zdravé vlasy bez horúcich bodov vďaka rovnomernému rozloženiu tepla

Šetrné a účinné vyrovnávanie vlasov pri konštantnej teplote

Jednoduché používanie

Automatické vypnutie po 60 min.

Zámok na uzavretie rukoväte pre jednoduché a bezpečné odkladanie

Obsahuje: podložku odolnú voči teplu

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 15 sekúnd

Funkcia zamknutia tlačidiel zabraňuje náhodnej zmene nastavení

Univerzálne napätie
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Hlavné prvky

Bezpečné používanie

Niektoré žehličky na vlasy a kulmy sú

vybavené funkciou automatického vypnutia. Jej

úlohou je dodať vám pocit istoty. Ak zariadenie

ponecháte zapnuté, po 60 minútach sa

automaticky vypne.

Keramické platne

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a

trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších

materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie

vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a

postarajú sa o ich dokonalý lesk.

Konštantná teplota

Táto žehlička na vlasy udržiava konštantnú

teplotu. Vďaka svojmu výkonnému ohrevnému

prvku dokáže svoje vlasy vysušiť pri šetrnejšej

teplote, no napriek tomu vždy vytvoríte účes

presne podľa svojich predstáv!

Rovnomerné rozloženie tepla

Pokročilá technológia Philips EHD+ znamená,

že váš stylingový nástroj bude vždy rozdeľovať

teplo veľmi rovnomerne – aj pri vysokých

teplotách, pričom zároveň zabráni tvorbe

škodlivých horúcich miest. Tým získate zvýšenú

ochranu, vďaka ktorej budú vaše vlasy zdravšie

a lesklejšie.

Zámok uzatvárania rukoväte

Žehlička na vlasy je vybavená uzamykacím

mechanizmom. Tento zámok, ktorý je

umiestnený v spodnej časti žehličky, uzamkne

platne žehličky, čím zabezpečí rýchle a

jednoduché odkladanie a zároveň žehličku na

vlasy chráni pred náhodným poškodením.

Podložka odolná voči teplu

Obsahuje: podložku odolnú voči teplu

Okamžité zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

15 sekúnd je pripravená na použitie

Funkcia automatického zámku tlačidiel

Majte tvarovanie účesu vždy pod kontrolou.

Vďaka funkcii uzamknutia tlačidiel sa vám už

nikdy nestane, že neúmyselne vypnete

zariadenie alebo zmeníte nastavenie teploty.

Tlačidlá odomknete stlačením tlačidla na 3

sekundy.

Jemné sonické vibrácie

Krásne výsledky rýchlejšie vďaka jemným

sonickým vibráciám

Univerzálne napätie

Celosvetové napájacie napätie pre

bezproblémové používanie na cestách

Starostlivosť pomocou iónov

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť

pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité

ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy

a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší

lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a

dokonale upravené vlasy.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Napätie: 110-240 V

Čas zahrievania: 15 s

Dĺžka kábla: 2 m

Farba/povrchová úprava: Fialová a čierna

Typ ohrievacieho prvku: Vysoký výkon

Maximálna teplota: 199 °C

Vlastnosti

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Otočný kábel: áno

Keramická vrstva: áno

Ionizačný kondicionér: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Rovné

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredná, Krátke

Hustota vlasov: Stredná, Husté, Riedke

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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