
 

Tiesinimo žnyplės

Prestige Pro

 
Slankiosios titano plokštelės

Tiksliai valdoma 230 °C
temperatūra

Jonizuojanti priež. žvilg.
plaukams

10 sek. įkaitimo laikas

 

HPS930/00

Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis

„Philips Straightener Prestige Pro“ išsiskiria greitu ir itin kokybišku veikimu naudojant slankiąsias titano

plokšteles. Pradėkite naudoti akimirksniu, palaukę vos 10 sek., kol įkais, ir mėgaukitės optimaliu valdymu,

naudodami skaitmeninius temperatūros nustatymus.

Puikiai sušukuoti plaukai

Titanu padengtos žnyplės greitam ir lygiam tiesinimui

Mažiau pažeidžiami plaukai

Apsaugokite plaukus nuo lūžinėjimo naudodami slankiąsias žnyples

Jonizuojanti priežiūra lygiems, nesigarbanojantiems ir žvilgantiems plaukams

Paprasta naudoti

100 mm ilgio plokštelės greitam ir lengvam tiesinimui

Įkaista akimirksniu, vos per 10 sek.

2,5 m ilgio laidas

Skaitmeniniai temperatūros nustatymai – tiesinkite plaukus saugiai

Apsaugos nuo karščio galvutė

2 metų garantija ir papildomi 3 metai, jei užregistruojama internetu



Tiesinimo žnyplės HPS930/00

Ypatybės

Titanu padengtos žnyplės

Itin kokybiškos titanu padengtos plokštelės

geriausiai praleidžia šilumą. Ši geriausios

kokybės plokštelių medžiaga yra tvirta, patvari

ir greitai perduoda šilumą, todėl plaukus

ištiesinsite greitai ir vienodai.

Slankiosios tiesinimo žnyplės

Slankiosios plokštelės juda, kai tiesinant

plaukus spaudžiate per stipriai. Tokiu būdu

plauko kamienas apsaugomas nuo pažeidimo,

o plaukai – nuo lūžinėjimo.

Ilgos profesionalios žnyplės

Ilgesnės, 100 mm, plokštelės geriau priglunda

prie plaukų – tobulų tiesinimo rezultatų

pasieksite lengviau ir greičiau.

Jonizuojanti priežiūra

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų

įelektrinimo, purena plaukus, juos

kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl

plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite

džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.

10 sek. įkaitimo laikas

Didelio efektyvumo kaitintuvo ir titano

plokštelių derinys pagreitina įkaitimą – reikia

tik 10 sek. Įjunkite ir galite pradėti tiesinti

plaukus.

Skaitmeniniai temperatūros nustatymai

Lengvai nustatykite ir modeliuokite plaukus su

kintamos temperatūros nustatymais – nuo 140

iki 230 °C. Su unikaliu temperatūros nustatymo

ratuko ir skaitmeninio ekrano deriniu valdysite

tiksliai, o rezultatai bus puikūs.

2,5 m laidas

Su itin kokybišku 2,5 m ilgio laidu bus

patogiau naudoti, kur tik norėsite.

Apsaugos nuo karščio galvutė

Praktiškas priedas, su kuriuo panaudoję

tiesinimo žnyples galėsite greitai padėti į

laikymo vietą.

Ilgalaikė garantija

Pratęskite savo 2 metų garantiją 3 papildomais

metais užregistruodami savo gaminį internetu

per 3 mėnesius nuo įsigijimo.

 



Tiesinimo žnyplės HPS930/00

Specifikacijos

Plaukus tausojančios technologijos

Jonizuojanti priežiūra

Slankiosios plokštelės

Techniniai duomenys

Įtampa: 110–240 V

kaitintuvo tipas: Didelio efektyvumo

kaitintuvas

Įkaitimo laikas: 10 sek.

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Maksimali temperatūra: 230 °C

Savybės

Sukamasis laidas

Pakabinimo kilpa

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje:

Dar 3 metai užregistravus
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