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Najwyższa ochrona,

wspaniały blask

Prostownica do włosów ActiveCare firmy Philips chroni włosy przed

przegrzewaniem dzięki nowym płytkom grzejnym Triple-Care™. Zachowują one

stałą temperaturę, są wyposażone w technologię EHD™ i wykorzystują

ultradźwięki

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Delikatne i skuteczne prostowanie włosów w stałej temperaturze

Zdrowe włosy bez przegrzewania dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła

Doskonale wystylizowane włosy

Doskonałe efekty w krótszym czasie dzięki delikatnym drganiom dźwiękowym

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Łatwa obsługa

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 15 sekundach

Koniec z przypadkowymi zmianami ustawień dzięki blokowaniu za pomocą przycisku

Blokada uchwytu do łatwego i bezpiecznego przechowywania

Automatyczne wyłączanie po godzinie

W zestawie: termoodporna podkładka



Prostownica HP8362/00

Zalety Dane techniczne

Stała temperatura

Ta prostownica utrzymuje bardziej stałą

temperaturę. Dzięki grzałce o wysokiej mocy

umożliwia prostowanie włosów w

łagodniejszej temperaturze i układanie

zamierzonej fryzury!

Delikatne drgania dźwiękowe

Doskonałe efekty w krótszym czasie dzięki

delikatnym drganiom dźwiękowym

Równomierne rozprowadzanie ciepła (EHD)

Zaawansowana technologia EHD+ firmy

Philips sprawia, że lokówka zawsze

rozprowadza ciepło równomiernie – nawet w

przypadku wysokich temperatur, a także

zapobiega powstawaniu szkodliwych,

gorących punktów. Dzięki temu można cieszyć

się większą ochroną, a co za tym idzie,

zdrowymi i lśniącymi włosami.

Płytki ceramiczne

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i

wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z

materiałów najlepiej nadających się na płytki

w prostownicach. Płytki suną z łatwością po

włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących

włosów.

Automat. blokowanie za pomocą przycisku

Zawsze masz pełną kontrolę. Koniec z

przypadkowym włączaniem/wyłączaniem

prostownicy i zmianami temperatury dzięki

funkcji blokowania za pomocą przycisku. Aby

odblokować, należy nacisnąć i przytrzymać

przycisk przez 3 sekundy.

Błyskawiczne nagrzewanie

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania

i jest gotowa do pracy po 15 sekundach

Specyfikacja techniczna

Czas podgrzewania: 30 s

Długość przewodu: 1,8 m

Typ grzałki: Szybka

Kolor/wykończenie: Biały i złoty

Maksymalna temperatura: 199 °C

Napięcie: 110–240 V

Właściwości

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Powłoka ceramiczna

Wskaźnik gotowości do użycia

Typ włosów

Rezultat: Proste

Grubość włosów: Średnie, Grube, Cienkie

Długość włosów: Długie, Średnie, Krótkie

Serwis

2 lata gwarancji
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