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Maximální ochrana, dokonalý lesk
Narovnávání bez přehřívání

Perfektní péče o vlasy. Vlasová žehlička Philips ActiveCare chrání vlasy před

přehřátím pomocí nově vyvinutých destiček Triple-Care™ se stálou teplotou a

technologií EHD™ a Sonic

Minimální poškození vlasů

Péče a efektivní narovnání vlasů při stálé teplotě

Zdravé vlasy bez horkých míst s rovnoměrnou distribucí tepla

Krásně upravené vlasy

Vynikající výsledky za kratší dobu díky jemným vibracím

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Snadné použití

Rychlé zahřátí, možnost začít používat za 15 sekund

Žádné další náhodné změny nastavení díky uzamykací pojistce

Pojistka uzavření umožňuje uzavření rukojeti pro snadné a bezpečné uskladnění

Automatické vypnutí po 60 minutách

Obsahuje příslušenství: tepluvzdorná podložka

Univerzální napájení



Vlasová žehlička HP8362/00

Přednosti Specifikace

Stálá teplota

Tato vlasová žehlička udržuje stálejší teplotu.

Díky jejímu vysoce výkonnému topnému

tělesu narovnáte své vlasy při příznivější

teplotě a získáte přesný styl, jaký požadujete.

Jemné vibrace

Vynikající výsledky za kratší dobu díky

jemným vibracím

Rovnoměrné rozvádění tepla

Díky pokročilé technologii EHD+ společnosti

Philips bude váš přístroj vždy šířit teplo velmi

rovnoměrně – dokonce i při vysokých

teplotách – a bránit poškození ohřívaných míst.

Zaručuje tak větší ochranu, a tím vaše vlasy

udržuje zdravé a lesklé.

Keramické destičky

Keramika je už z podstaty mikroskopicky

hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších

materiálů na výrobu narovnávacích destiček.

Destičky bez námahy kloužou po vlasech,

které jsou pak dokonale lesklé.

Funkce automatické pojistky

Máte vždy možnost kontroly. Žádné další

náhodné zapnutí nebo vypnutí kulmy nebo

změna teploty díky uzamykací pojistce.

Odemknete ji stisknutím tlačítka na 3 sekundy.

Okamžité zahřátí

Vlasová žehlička má možnost okamžitého

zahřátí, je připravena k použití za 15 sekund.

Technické údaje

Doba ohřevu: 15 s

Délka kabelu: 2 m

Typ ohřívače: Vysoce výkonný

Barva/povrch: Bílá/zlatá

Maximální teplota: 199 °C

Napětí: 110 - 240 V

Funkce

Otočný kabel: Ano

Keramický povrch: Ano

Indikátor stavu připravenosti k použití: Ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Rovný

Tloušťka vlasů: Střední, Silné, Tenké

Délka vlasů: Dlouhá, Střední, Krátká

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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