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Največja zaščita, vrhunski lesk
Ravnanje las brez pregrevanja

Vrhunska nega las. Ravnalnik las Philips ActiveCare zaščiti lase pred pregrevanjem

po zaslugi novo razvitih plošč Triple-Care™ s stalno temperaturo, tehnologijo EHD

Technology™ in zvočno tehnologijo

Manj poškodovanih las

Negovalno in učinkovito ravnanje pri stalni temperaturi

Zdravi lasje brez vročih mest s tehnologijo enakomernega segrevanja

Čudovito oblikovani lasje

Čudoviti rezultati v krajšem času z nežnim zvočnim vibriranjem

Keramične plošče za gladko drsenje in sijoče lase

Enostavna uporaba

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 15 sekundah

Nič več nenamernega spreminjanja nastavitev zaradi funkcije za zaklep tipk

Zaklepna ročica za enostavno in varno shranjevanje

Samodejni izklop po 60 minutah

Priloženo: podloga, odporna proti vročini

Univerzalna napetost



Ravnalnik las HP8362/00

Značilnosti Specifikacije

Stalna temperatura

Ta ravnalnik las ohranja stalno temperaturo.

Zaradi visokozmogljivega grelnika omogoča

prijaznejše ravnanje las pri temperaturi, ki je

prijaznejša do las in omogoča pričesko, ki si jo

želite.

Nežno zvočno vibriranje

Čudoviti rezultati v krajšem času z nežnim

zvočnim vibriranjem

Enakomerno segrevanje

Napredna Philipsova tehnologija EHD+ v

oblikovalniku zagotavlja stalno in enakomerno

porazdelitev toplote, tudi pri visokih

temperaturah, in preprečuje nastanek vročih

mest. To pripomore k boljši zaščiti in ohranja

vaše lase zdrave ter sijoče.

Keramični plošči

Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka

in trpežna ter je eden izmed najboljših

materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Plošči

gladko drsita skozi lase in vam zagotavljata

popolne sijoče lase.

Funkcija samodejnega zaklepa tipk

Nadzor je vedno v vaših rokah. Funkcija za

zaklep tipk preprečuje nenamenski

vklop/izklop oblikovalnika ali spreminjanje

temperature. Če želite odkleniti, pritisnite gumb

za 3 sekunde.

Hitro segrevanje

Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen

za uporabo v 15 sekundah

Tehnične specifikacije

Čas segrevanja: 15 s

Dolžina kabla: 2 m

Tip grelnika: Visokozmogljiv

Barva/površina: Bela/zlata

Najvišja temperatura: 199 °C

Napetost: 110-240 V

Značilnosti

Vrtljiv kabel

Keramična prevleka

Indikator pripravljenosti za uporabo

Vrsta las

Končni rezultat: Ravni lasje

Gostota las: Srednji lasje, Gosti lasje, Redki

lasje

Dolžina las: Dolgi lasje, Srednji lasje, Kratki

lasje

Servis

2-letna mednarodna garancija
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