
 

Преса за коса

Prestige Pro

  Титаниеви подвижни плочи

Прецизен контрол 230°C

Йонна грижа за блестяща коса

10 секунди време за загряване

 

HPS930/00

Професионално изправяне с титаниеви плочи

Преса за изправяне на коса Philips Prestige Pro предлага бързо професионално представяне с титаниеви подвижни плочи.

Започнете веднага със само 10 секунди загряване и се насладете на оптимален контрол с цифрови настройки на

температурата.

Красиво оформена прическа

Плочи с титаново покритие за бързо и гладко изправяне

По-малко увреждане на косата

Подвижните плочи не позволяват накъсване на косата

Йонна грижа за гладка, лъскава коса без заплитане

Лесна употреба

100 мм дълги пластини за бързо и лесно изправяне

Моментално загряване само за 10 секунди

Дълъг кабел от 2,5 м

Цифрови настройки на температурата за пълен контрол

Термозащитна капачка

2-годишна гаранция плюс 3 допълнителни години при онлайн регистрация



Преса за коса HPS930/00

Акценти

Плочи с титаниево покритие

Професионални плочи с титаниево покритие за най-

добра топлопроводимост. Тази плоча с отличен

материал е издръжлива и провежда бързо топлина,

което води до бързо и гладко изправяне.

Подвижни изправящи плочи

Подвижните плочи се местят, когато се прилага

твърде голям натиск при изправянето. Това

предпазва косъма от увреждане и следователно

предотвратява накъсването на косата.

Дълги професионални плочи

По-дългите 100 мм пластини ви позволяват по-добър

контакт с косата и ви помагат да постигнете идеални

резултати за по-малко време.

Йонна грижа

Отрицателно заредените йони елиминират

наелектризирането, подобряват състоянието на

косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да

подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът

е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.

10 секунди време за загряване

Високопроизводителният нагревателен елемент,

използван в комбинация с титаниеви плочи, дава

възможност за мигновено време за загряване от само

10 секунди. Включете я и сте готови да започнете

изправянето.

Цифрови настройки на температурата

Лесно оформете косата си с променливи

температурни настройки от 140 до 230° C.

Уникалната комбинация от колелцето за настройване

на температурата и цифровия дисплей ви дава

прецизен контрол за професионални резултати.

2,5 м кабел

Професионалният кабел с дължина от 2,5 м улеснява

използването навсякъде, където пожелаете.

Термозащитна капачка

Практичен аксесоар, който ви позволява бързо да

съхранявате пресата за изправяне след употреба.

Дългосрочна гаранция

Удължете вашата 2-годишна гаранция с 3

допълнителни години, като регистрирате онлайн

вашия продукт в рамките на 3 месеца от покупката.
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Спецификации

Щадящи технологии

Йонна грижа

Подвижни плочи

Технически данни

Напрежение: 110-240 V

Нагревател тип: Мощен нагревател

Време за загряване: 10 секунди

Дължина на кабела: 2,5 м

Максимална температура: 230 °C

Характеристики

Въртящ се кабел

Халка за окачване

Сервиз

2 години международна гаранция: Плюс 3 години

при регистрация
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