
 

Žehlička na vlasy

Prestige Pro

 
Titanové plovoucí destičky

Profesionální teplota 230 °C

Ionizační péče pro lesklé vlasy

Doba zahřívání 10 sekund

 

HPS930/00

Profesionální žehlení pomocí titanových destiček

Žehlička na vlasy Philips Prestige Pro nabízí rychlý profesionální výkon s titanovými plovoucími destičkami. Začít

můžete ihned díky době zahřívání pouhých 10 sekund a vychutnat si optimální ovládání s digitálním nastavením

teploty.

Krásně upravené vlasy

Destičky s titanovým povrchem pro rychlé a hladké narovnávání

Minimální poškození vlasů

Zabraňte lámání vlasů díky plovoucím destičkám

Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Snadné použití

100 mm dlouhé destičky pro rychlé a snadné narovnávání vlasů

Okamžité ohřátí během pouhých 10 sekund.

2,5 m dlouhý kabel

Digitální nastavení teploty pro absolutní kontrolu

Krytka chránící před teplem

Dvouletá záruka a 3 roky navíc po online registraci
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Přednosti

Destičky potažené titanem

Profesionální destičky potažené titanem pro

vynikající vedení tepla. Tento špičkový materiál

destiček je odolný a rychle přenáší teplo, takže

zajišťuje rychlé a hladké narovnávání.

Plovoucí narovnávací destičky

Plovoucí destičky se pohybují, když vyvinete

příliš velký tlak během narovnávání. Tímto

způsobem chráníte vlasovou cibulku před

poškozením a zamezíte tak celkovému

poškození vlasů.

Dlouhé profesionální destičky

Delší 100mm destičky umožňují lepší kontakt

s vlasy a pomáhají dosáhnout dokonalého

narovnání snáze a za kratší dobu.

Ionizační péče

Záporné ionty redukují vytváření statické

energie, upravují účes a uhlazují vlasové

kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.

Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes

bez zacuchání.

Doba zahřívání 10 sekund

Vysoce výkonný ohřívač ve spojení

s titanovými destičkami umožňuje okamžité

ohřátí během pouhých 10 sekund. Zapnete jej

a můžete hned začít s narovnáváním.

Digitální nastavení teploty

Tvořte a tvarujte svůj účes pohodlně za pomoci

různých nastavení teploty od 140 až po 230 °C.

Jedinečná kombinace kolečka pro nastavení

teploty a digitálního zobrazení zajišťuje

přesnou kontrolu nad žehličkou, abyste mohli

dosáhnout profesionálních výsledků.

2,5m kabel

Profesionální 2,5 m dlouhý kabel dopomáhá

snazšímu použití, kdekoli se vám jen zachce.

Krytka chránící před teplem

Praktické příslušenství, díky kterému můžete

žehličku na vlasy po použití rychle uskladnit.

Dlouhodobá záruka

Prodlužte si dvouletou záruku o tři roky navíc

díky online registraci svého produktu do

3 měsíců od zakoupení.
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Specifikace

Technologie zajišťující péči

Ionizační péče: Ano

Plovoucí destičky: Ano

Technické údaje

Napětí: 110–240 V

Typ ohřívače: Vysoce výkonný ohřívač

Doba zahřívání: 10 sekund

Délka kabelu: 2,5 m

Maximální teplota: 230 °C

Funkce

Otočný kabel: Ano

Háček pro zavěšení: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Plus 3 roky v případě

registrace
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