
 

 

Philips Prestige
Ισιωτικό

Πλάκες εμποτισμένες με 

κερατίνη

Πλάκες με δόνηση
Ιοντική περιποίηση
Επαγγελματική θερμοκρασία 
230°C

HP8361
Υγιής εμφάνιση με επιπλέον 

φροντίδα
Η ισιωτική συσκευή Philips Prestige προσφέρει απόλυτη φροντίδα κατά το styling με 
κεραμικές πλάκες με κερατίνη και εκπομπή ιόντων. Απολαύστε βέλτιστα 
αποτελέσματα και λαμπερή εμφάνιση χάρη στις πλάκες που δονούνται απαλά.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά
• Κεραμικές πλάκες με κερατίνη που γλιστρούν απαλά στα μαλλιά, αφήνοντάς τα λαμπερά
• Περιποίηση με εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν
• Επαγγελματική υψηλή θερμότητα έως 230°C, για τέλεια αποτελέσματα

Λιγότερη φθορά των μαλλιών
• Πλάκες με απαλή δόνηση για άψογο styling
• Επιλογή απαλής θερμοκρασίας για τελειοποίηση του χτενίσματός σας

Ευκολία στη χρήση
• Ψηφιακές ρυθμίσεις με προσαρμογή θερμοκρασίας για λεία αποτελέσματα
• Γρήγορη προθέρμανση: έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα
• Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης
• Λειτουργία κλειδώματος για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση
• Καλώδιο μήκους 2,5 μ.
• Περιλαμβάνεται: αντιθερμική θήκη



 Κεραμικές πλάκες με κερατίνη

Οι κεραμικές πλάκες με κερατίνη γλιστρούν απαλά 
πάνω στα μαλλιά σας, για λαμπερό αποτέλεσμα.

Πλάκες με απαλή δόνηση

Η απαλή δόνηση κατανέμει ομοιόμορφα τα μαλλιά 
πάνω στις πλάκες διασφαλίζοντας βέλτιστα 
αποτελέσματα στο styling.

Ιοντική περιποίηση
Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον 
στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας 
και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και 
στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; 
Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Επαγγελματική θερμοκρασία 230°C

Χάρη στην επαγγελματική υψηλή θερμοκρασία, 
μπορείτε να αλλάξετε το στυλ των μαλλιών σας 
και να αποκτήσετε το look που ονειρεύεστε.

Γρήγορος χρόνος θέρμανσης
Η ισιωτική συσκευή θερμαίνεται γρήγορα και είναι 
έτοιμη για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα.

Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Χάρη στην ψηφιακή οθόνη με 12 ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας έως 230°C για απόλυτο έλεγχο, 
μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σύμφωνα 
με τον τύπο των μαλλιών σας για να επιτυγχάνετε 
λεία αποτελέσματα.

Επιλογή απαλής θερμοκρασίας

Ανανεώστε το στυλ σας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας με τη ρύθμιση απαλής θερμοκρασίας, η 
οποία αποτρέπει την υπερθέρμανση και 
περιποιείται τα μαλλιά σας για μια υγιή εμφάνιση.

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης
Εμφανίζεται όταν το εξάρτημα φορμαρίσματος 
έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, έτσι ώστε 
να μπορείτε αμέσως να δείτε πότε μπορείτε να 
ξεκινήσετε το φορμάρισμα.

Λειτουργία κλειδώματος
Οι πλάκες μπορούν να κλειδώσουν για ασφαλή και 
εύκολη αποθήκευση.

Καλώδιο 2,5 μ.
Το επαγγελματικό καλώδιο μήκους 2,5 μέτρων 
εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση 
όπου κι αν βρίσκεστε.

Περιλαμβάνεται: αντιθερμική θήκη
Περιλαμβάνεται: αντιθερμική θήκη
HP8361/00R1

Προδιαγραφές
Τεχνολογίες περιποίησης
• Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Λειτουργίες
• Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης
• Κεραμική επίστρωση
• Υλικό πλάκας: Κεραμικές πλάκες με κερατίνη
• Περιστρεφόμενο καλώδιο
• Αυτόματη διακοπή: μετά από 60 λεπτά

Τεχνικές προδιαγραφές
• Μέγιστη θερμοκρασία: 230 ° C
• Χρόνος θέρμανσης: 30 δευτερόλεπτα
• Μήκος καλωδίου: 2,5 ιγ

Τύπος μαλλιών
• Τελικό αποτέλεσμα: Ίσια
• Πάχος τρίχας: Χοντρή, Λεπτό
• Μήκος μαλλιών: Μακριά, Μέτρια, Κοντά

Σέρβις
• Διετής εγγύηση διεθνώς
•
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