
Straightener

HP8350/00

Professioneel kapsel dat de hele dag in model blijft
SalonStraight Pro XL

De SalonStraight Pro XL is geschikt voor alle haartypen, maar vooral voor lang, dik haar. Met de keramische

platen en een temperatuur van maar liefst 220 ºC is ontkrullen niet alleen doodeenvoudig, maar zijn ook de

resultaten elke keer weer fantastisch.

Prachtig gestyled haar

Extra brede platen voor betere resultaten met lang of dik haar

Professionele temperatuur van 220°C voor een perfect salonresultaat

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Minder beschadiging van je haar

EHD+-technologie voor meer bescherming en een glanzender resultaat

Gebruiksgemak

Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Snelle opwarmtijd, binnen 30 seconden klaar voor gebruik

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Gebruiksklaar-indicatie

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk opbergen

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Netsnoer van 1,8 m

Universeel voltage



Straightener HP8350/00

Kenmerken

Brede platen

Deze extra brede ontkrulplaten zijn speciaal

ontworpen voor lang of dik haar. Dankzij de

bredere platen kun je meer haar tegelijk sneller

ontkrullen.

Professionele temperatuur van 220°C

Op deze hoge temperatuur kun je het model

van je haar veranderen en krijg je een perfect

resultaat alsof je net naar de kapper bent

geweest.

EHD+-technologie

Door de geavanceerde Philips EHD+-

technologie wordt de warmte altijd gelijkmatig

over de styler verspreid, zelfs op hoge

temperaturen. Hierdoor worden plekken met

schadelijke oververhitting voorkomen. Deze

extra bescherming houdt je haar gezond en

glanzend.

Keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature

duurzaam, wat het een van de beste

materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen

glijden moeiteloos door het haar en geven het

een perfecte glans.

Digitale temperatuurinstellingen

Met de digitale temperatuurinstellingen kun je

snel de juiste functie selecteren en de

stijltemperatuur aanpassen via het digitale

display, waardoor je altijd de perfecte

temperatuur hebt die het beste bij jouw

haartype en behoeften past. Het resultaat is

perfect gestyled haar met één druk op de knop.

Zeer snel op temperatuur

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de

straightener binnen 30 seconden gebruiken

Veilig in het gebruik

Bepaalde straighteners en krultangen hebben

een automatische uitschakeling. Dankzij deze

functie hoef je je niet druk te maken als je het

apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het

apparaat wordt na 60 min. automatisch

uitgeschakeld.

Eenvoudige vergrendeling

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk

opbergen

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

Universeel voltage

Geschikt voor alle voltages zodat deze perfecte

reisgenoot altijd met je mee kan



Straightener HP8350/00

Specificaties

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,8 m

Maximumtemperatuur: 220 °C

Type verwarmer: Hoogwaardig

Verhittingstijd: 30 sec.

Haartype

Eindresultaat: Steil

Haardikte: Slank, Dik

Haarlengte: Lang, Medium, Kort

Kenmerken

Keramische buitenlaag

Gebruiksklaar-indicatie

Meedraaiend snoer

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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