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Επαγγελματικό φορμάρισμα που διαρκεί
SalonStraight Pro XL

Για χρήση σε όλους τους τύπους μαλλιών, αλλά ειδικά σχεδιασμένο για μακριά μαλλιά ή χοντρή τρίχα, το SalonStraight Pro XL

κάνει το ίσιωμα παιχνιδάκι. Οι κεραμικές πλάκες και η επαγγελματική θερμοκρασία των 220 ºC εξασφαλίζουν τέλεια

αποτελέσματα

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Μεγάλες πλάκες για καλύτερα αποτελέσματα με πυκνά ή μακριά μαλλιά

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 220 °C για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Τεχνολογία EHD+ για μεγαλύτερη προστασία και πιο λαμπερά αποτελέσματα

Ευκολία στη χρήση

Ψηφ. ρυθμ. θερμότητας που διασφαλίζουν λεία αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιού

Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης

Εύκολο κλείδωμα για πρακτική φύλαξη

Περιστρεφόμενο καλώδιο για να αποφεύγεται το μπλέξιμο των καλωδίων

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση
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Χαρακτηριστικά

Μεγάλες πλάκες

Αυτές οι μεγάλες πλάκες ισιώματος έχουν

σχεδιαστεί ειδικά για χοντρή τρίχα και για τα μακριά

μαλλιά. Χάρη στο αυξημένο πλάτος της πλάκας,

μπορείτε να ισιώνετε μεγαλύτερες τούφες, με

αποτέλεσμα να τελειώνετε πιο γρήγορα.

Επαγγελματική θερμοκρασία 220 °C

Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε

το σχήμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει τέλειο

στυλ σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο.

Τεχνολογία EHD+

Προηγμένη τεχνολογία Philips EHD+ σημαίνει ότι το

εξάρτημα φορμαρίσματος θα κατανέμει πάντα τη

θερμότητα εξαιρετικά ομοιόμορφα, ακόμη και σε

υψηλές θερμοκρασίες, και θα εμποδίζει τα επιβλαβή

θερμά σημεία. Αυτό παρέχει επιπλέον προστασία και,

συνεπώς, σας βοηθά να διατηρείτε τα μαλλιά σας

υγιή και λαμπερά.

Κεραμικές πλάκες

Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από

τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες

ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα

μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό

αποτέλεσμα.

Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας

Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας μπορείτε

εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε τη λειτουργία που

χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία

φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη. Αυτό σας

παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τέλεια

θερμοκρασία για συγκεκριμένα μαλλιά και τις

ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο

φορμάρισμα με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

Άμεση προθέρμανση

Η ισιωτική συσκευή ζεσταίνεται γρήγορα και είναι

έτοιμη για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα

Ασφαλής χρήση

Η αυτόματη απενεργοποίηση έχει σχεδιαστεί προς

διευκόλυνσή σας. Αν παραμείνει ενεργοποιημένο, το

ψαλίδι για μπούκλες θα απενεργοποιηθεί αυτόματα

μετά από 60 λεπτά.

Εύκολο κλείδωμα

Εύκολο κλείδωμα για πρακτική φύλαξη

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, η ιδανική

παρέα για τα ταξίδια σας
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