
 

Düzleştirici

Prestige
 

Keratin katkılı plakalar

Titreşimli plakalar

İyonik bakım

230°C profesyonel sıcaklık

 

HP8361/00 Ekstra bakım ile sağlıklı görünen,

stil sahibi saçlar

Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla

saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde

edin ve saçlarınız parlak görünsün.

Mükemmel şekilli saçlar

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

Kusursuz sonuçlar için 230°C'ye varan profesyonel yüksek ısı

Daha sağlıklı saçlar

Optimum stil sonuçları için hassas titreşimli plakalar

Rötuşlar için hassas sıcaklık ayarı

Kullanım kolaylığı

Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

Kullanıma hazır gösterge ışığı

Güvenli ve kolay saklama için tuş kilidi fonksiyonu

2,5 m uzun kablo

Dahil: Isıya dayanıklı saklama kılıfı



Düzleştirici HP8361/00

Özellikler

Keratin seramik plakalar

Keratin katkılı seramik plakalar parlak bir

görünüm sağlamak için saçlarınızda yumuşak

bir şekilde kayar.

Hassas titreşimli plakalar

Hassas titreşimli plakalar, tüm saçlarda en iyi

şekillendirme sonuçları için saçı eşit bir şekilde

dağıtır.

İyonik bakım

Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi

önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan

kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını

sağlar. Sonuç; yumuşak, canlı ve parlak saçlar.

230°C profesyonel sıcaklık

Profesyonel yüksek sıcaklık, istediğiniz ideal

görünüme sahip olmanız için saçınızın tarzını

değiştirmenizi sağlar.

Kısa sürede ısınma

Hızla ısınan düzleştirici, 30 saniye içinde

kullanıma hazırdır.

Dijital sıcaklık ayarları

230°C'ye kadar 12 sıcaklık ayarlı dijital ekran,

sıcaklığı saç tipinize göre ayarlamanızı

sağlayarak mükemmel sonuçlar sunar.

Hassas sıcaklık ayarı

Aşırı ısınmayı önleyen ve saçınızın sağlıklı

görünmesini sağlayan hassas sıcaklık ayarıyla

gün içinde saçınıza dilediğiniz gibi şekil verin.

Kullanıma hazır gösterge ışığı

Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun

sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır

olduğunu hemen görebilirsiniz.

Tuş kilidi fonksiyonu

Plakalar, güvenli ve kolay saklama için birlikte

kilitlenebilir.

2,5 m kablo

Profesyonel 2,5 m uzun kablo sayesinde

dilediğiniz yerde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Dahil: Isıya dayanıklı saklama kılıfı

Dahil: Isıya dayanıklı saklama kılıfı

 



Düzleştirici HP8361/00

Teknik Özellikler

Bakım teknolojileri

İyonik Bakım

Özellikler

Kullanıma hazır göstergesi

Seramik kaplama

Plaka malzemesi: Keratin katkılı seramik

plakalar

Dönebilen kablo

Otomatik kapanma: 60 dakika sonra

Teknik spesifikasyonlar

Maksimum sıcaklık: 230 °C

Isınma süresi: 30 sn

Kordon uzunluğu: 2,5 m

Saç tipi

Sonuç: Düz

Saç kalınlığı: Kalın, ince

Saç uzunluğu: Uzun, Orta, Kısa

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti
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