
Ravnalnik las

HP8350/00

Profesionalna pričeska, obstojna ves dan
SalonStraight Pro XL

Z ravnalnikom Salon Straight XL Pro je ravnanje hitro in enostavno za vse vrste las, čeprav je posebej zasnovan

za dolge ali goste lase. Keramični plošči in profesionalna temperatura 220 ºC zagotavljajo vrhunske rezultate

Čudovito oblikovani lasje

Izjemno široki plošči za boljše rezultate pri gostih ali dolgih laseh

Temperatura za profesionalno oblikovanje 220 °C za popolno pričesko

Keramične plošče za gladko drsenje in sijoče lase

Manj poškodovanih las

Tehnologija EHD+ za dodatno zaščito in lesk

Enostavna uporaba

Digitalna nastavitev toplote za gladko pričesko pri vseh vrstah las

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 30 sekundah

Samodejni izklop po 60 minutah

Indikator pripravljenosti

Enostaven zaklep za priročno shranjevanje

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

1,8-metrski napajalni kabel

Univerzalna napetost



Ravnalnik las HP8350/00

Značilnosti

Široki plošči

Izjemno široki ravnalni plošči sta bili zasnovani

posebej za goste ali dolge lase. Širši plošči

lahko zravnata več las v enem potegu in

obenem skrajšata čas oblikovanja pričeske.

Temperatura za oblikovanje 220 °C

Visoka temperatura omogoča spreminjanje

oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz,

kot da bi ravnokar stopili iz frizerskega salona.

Tehnologija EHD+

Napredna Philipsova tehnologija EHD+ v

oblikovalniku zagotavlja stalno in enakomerno

segrevanje, tudi pri visokih temperaturah, in

preprečuje nastanek vročih mest. To pripomore

k boljši zaščiti in ohranja vaše lase zdrave ter

sijoče.

Keramični plošči

Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka

in trpežna ter je eden izmed najboljših

materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Plošči

gladko drsita skozi lase in vam zagotavljata

popolne sijoče lase.

Digitalna nastavitev toplote

Digitalna nastavitev toplote omogoča hitro

izbiro želene funkcije ali prilagoditev

temperature za oblikovanje z uporabo

digitalnega zaslona, zato lahko na enostaven

način izberete idealno temperaturo za

določeno vrsto las in potrebe. Rezultat je

popolna pričeska s pritiskom na gumb.

Hitro segrevanje

Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen

za uporabo v 30 sekundah.

Varna uporaba

Nekateri ravnalniki in kodralniki imajo funkcijo

samodejnega izklopa. Ta vam omogoča, da ste

lahko popolnoma mirni. Če aparat pustite

vklopljen, se po 60 minutah samodejno izklopi.

Enostaven zaklep

Enostaven zaklep za priročno shranjevanje

1,8-metrski kabel

1,8-metrski napajalni kabel

Univerzalna napetost

Idealen sopotnik zaradi napetosti za uporabo

po vsem svetu



Ravnalnik las HP8350/00

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 1,8 m

Najvišja temperatura: 220 °C

Tip grelnika: Visokozmogljiv

Čas segrevanja: 30 s

Vrsta las

Končni rezultat: Ravni lasje

Gostota las: Redki lasje, Gosti lasje

Dolžina las: Dolgi lasje, Srednji lasje, Kratki

lasje

Značilnosti

Keramična prevleka

Indikator pripravljenosti za uporabo

Vrtljiv kabel

Servis

2-letna mednarodna garancija
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