
 

Tiesinimo žnyplės

Prestige

 
Plokštelės su keratinu

Vibruojančios plokštės

Jonizuojanti priežiūra

230 °C profesionali temperatūra

 

HP8371/00 Sveikai atrodantys plaukai

ir papildoma apsauga

„Philips Straightener Prestige“ su keratinu praturtintomis keraminėmis plokštelėmis

ir jonų apsauga pasižymi didžiausia apsauga modeliuojant. Džiaukitės optimaliais

rezultatais ir žvilgančiais plaukais naudodami švelniai vibruojančias plokšteles.

Puikiai sušukuoti plaukai

Keraminės plokštelės su keratinu, kad slydimas būtų lygus, o plaukai blizgėtų

Jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Iki 230 °C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

Mažiau pažeidžiami plaukai

Švelniai vibruojančios plokštelės optimaliam modeliavimui

Švelnios temperatūros nustatymas pataisymui

Lengva naudoti

Skaitmeniniai nustatymai su reguliuojamu karščiu švelnesniems plaukams

Greitai įkaista, naudoti galima po 30 sekundžių

Parengties naudoti indikatorius

Užrakto funkcija saugiai ir paprastai laikyti

2,5 m ilgio laidas

Įeina: karščiui atsparus krepšelis



Tiesinimo žnyplės HP8371/00

Ypatybės

Keraminės plokštelės su keratinu

Keraminės plokštelės su keratinu tolygiai

slysta plaukais, kad jie žvilgėtų.

Švelniai vibruojančios plokštelės

Švelniai vibruojančios plokštelės vienodai

paskirsto plaukus, kad visi plaukai būtų

sumodeliuoti optimaliai.

Jonizuojanti priežiūra

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų

įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir

nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau

žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais,

nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.

230 °C profesionali temperatūra

Su profesionaliai aukšta temperatūra galėsite

keisti šukuoseną, kad atrodytumėte taip, kaip

norite.

Greitai įkaista

Tiesinimo žnyplės greitai įkaista ir jas galima

naudoti po 30 sekundžių.

Skaitmeniniai temperatūros nustatymai

Skaitmeninis ekranas su 12 temperatūrų

nustatymų iki 230 °C suteikia visišką kontrolę,

kad galėtumėte temperatūrą nustatyti pagal

plaukų tipą ir džiaugtis glotniais plaukais.

Švelnios temperatūros nustatymas

Dienos metu atnaujinkite šukuoseną

naudodami švelnios temperatūros nustatymą,

kuris apsaugo nuo perkaitinimo ir padeda

rūpintis sveikai atrodančiais plaukais.

Parengties naudoti indikatorius

Ji rodo, kada modeliavimo prietaisas pasiekė

reikiamą temperatūrą, todėl iškart galite

pamatyti, kada pradėti modeliuoti.

Užrakto funkcija

Plokšteles galima sukabinti, kad saugiai ir

paprastai padėtumėte laikyti.

2,5 m laidas

Su itin kokybišku 2,5 m ilgio laidu bus

patogiau naudoti, kur tik norėsite.
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Specifikacijos

Plaukus tausojančios technologijos

Jonizuojanti priežiūra

Techniniai duomenys

Kaitinimo laikas: 30 sek.

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Maksimali temperatūra: 230 °C

Savybės

Rodmuo „paruoštas naudoti“

Keraminė danga

Žnyplių medžiaga: Keraminės plokštelės su

keratinu

Sukamasis laidas

Automatinis išjungimas: po 60 min.

Plaukų tipas

Galutinis rezultatas: Tiesūs

Plaukų ilgis: Ilgi, Vidutinė, Trumpi

Plaukų storis: Tanki, Ploni

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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