
 

Düzleştirici

HP8355

Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın
SalonStraight Sonic XL

SalonStraight Sonic XL, gelişmiş Sonik Teknolojisi ile Nano Diamond Seramik plakaları ve % 30 daha hızlı

düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 230 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir.

Mükemmel şekilli saçlar

Daha kısa sürede mükemmel sonuçlar için Sonik titreşim teknolojisi

Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

Nano-Diamond Seramik plakalar ile daha fazla kayganlık ve parlaklık

Profesyonel sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

Daha sağlıklı saçlar

Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

Kullanım kolaylığı

Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

Kullanıma hazır gösterge ışığı

Bir saat sonra otomatik kapanma

Kolay saklama için kolay kilit

Dönebilen kablo karışmayı önler

1,8 m elektrik kablosu
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Özellikler

Geniş plakalar

Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli

veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Plakanın daha geniş olması sayesinde tek

seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve

harcanan zaman azalır.

Nano-Diamond seramik plakalar

Bir kadının en iyi arkadaşı olmalarının yanı

sıra elmaslar fiziksel olarak da en sert yüzey

olarak bilinirler. Bu bilgi ışığında Seramik

düzleştirme plakalarımız optimize edilmiştir. Bu

gelişmiş Seramik Nano-Diamond düzleştirme

plakaları optimum ısı aktarımı ve

son derece düz, çizilmeyen yüzeyleri ile ekstra

kolay hareket ve mükemmel parlaklıkta

sonuçlar sağlar.

Eşit ısı dağılımı (EHD+) teknolojisi

Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı

teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman,

yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve

sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu,

daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı

sağlıklı ve parlak tutar.

Dijital ısı ayarları

Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan

fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir

ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme

sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça

ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı

seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye

dokunarak mükemmel şekillendirmedir.

Anında ısınma

Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde

kullanıma hazırdır

Güvenli kullanım

Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları,

otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu

özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır.

Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika

sonra otomatik olarak kapanır.

Kolay kilit

Kolay saklama için kolay kilit

1,8 m kablo

1,8 m elektrik kablosu

Evrensel voltaj

Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm

gerilim değerlerine uygun
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Teknik Özellikler

Teknik spesifikasyonlar

Isınma süresi: 30 sn

Kordon uzunluğu: 1,8 m

Isıtıcı tipi: Yüksek performans

Maksimum sıcaklık: 230 °C

Saç tipi

Sonuç: Düz

Saç kalınlığı: ince, Kalın

Saç uzunluğu: Uzun, Orta Boy, Kısa

Özellikler

Kullanıma hazır göstergesi

Dönebilen kablo

Seramik kaplama

Servis

Uluslararası 2 yıl garanti
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