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Bevara hårets naturliga fukthalt
Friskt hår med hälsosam glans!

Styla håret utan att skada det! Moisture Protect Plattång har en inbyggd liten

sensor som mäter hårets fukthalt hela 30 gånger per sekund för att kontinuerligt

anpassa temperaturen för att inte skada håret. Den innovativa funktionen skyddar

hårets naturliga fukthalt när du stylar det.

Fuktbevarande teknik

Perfekt fuktskydd med innovativ sensor

Vackert stylat hår

Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt hår

Lättanvänd

Snabb uppvärmning på bara 15 sek

Snabbare och vårdande värmare med hög prestanda

3 digitala temperaturinställningar

Vårdande teknik

Ger mindre tryck på håret så att inte hårstråna bryts

Perfekt värmekontroll med innovativ sensor
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Funktioner

Fuktbevarande teknik

Sensorn analyserar ditt hår trettio gånger i

sekunden och anpassar temperaturen för att

bevara hårets naturliga fukt.

Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt

hår

Laddade negativa joner eliminerar statisk

elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer

så att hårets lyster och glans intensifieras.

Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt,

mjukt och krusfritt.

Rörliga keramiska plattor

De rörliga plattorna flyttas så att trycket på

håret justeras. Det skyddar hårstråna från att

skadas och förebygger därför hårslitage.

MoistureProtect-sensor

MoistureProtect-sensorn reglerar värmen i

plattorna så att inte håret överhettas.

Värmare med hög prestanda

Den här plattången håller en mer konstant

temperatur. Tack vare värmaren med hög

kapacitet kan du få håret rakt med en

skonsammare temperatur och ändå få exakt

den stil du vill ha! Det går snabbare att styla

håret eftersom du inte behöver dra plattången

genom håret lika många gånger.

15 sek. uppvärmningstid

Högprestandavärmaren ger snabb

uppvärmning på bara 15 sekunder.

Temperaturreglage

3 temperaturinställningar (200 - 175 - 150 °C)

som fungerar tillsammans med sensorn

säkerställer att du alltid har rätt temperatur för

din hårtyp.
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 2.0 m

Uppvärmningstid: 15 sek

Maximal temperatur: 200 °C

Värmartyp: Värmare med hög prestanda

Spänning: 110-240 V

Omsorgsfulla tekniker

Fuktbevarande teknik

Rörliga keramiska plattor

Joniserande

Funktioner

Keramisk beläggning

Automatisk avstängning: efter 60 min

Roterbart sladdfäste

Dold skärm

Service

2 års världsomfattande garanti

Tillbehör

Fodral

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2020‑04‑23

Version: 8.1.1

12 NC: 8848 372 00010

EAN: 08 71010 36660 28

www.philips.com

http://www.philips.com/

