
 

Straightener

Prestige Pro
 

Flexibele titanium platen

Maximale controle tot 230 °C

Ionische verzorging voor glans

10 sec. opwarmtijd

 

HPS930/00

Professioneel ontkrullen met titanium platen

De Prestige-straightener Pro van Philips biedt snelle en professionele prestaties met flexibele titanium platen.

Begin direct dankzij een opwarmtijd van slechts 10 seconden en geniet van optimale controle met digitale

temperatuurinstellingen.

Prachtig gestyled haar

Met titanium bedekte platen voor snel en glad ontkrullen

Minder beschadiging van je haar

Voorkom haarbreuk met flexibele platen

Ionenverzorging voor glad, glanzend en niet-pluizig haar

Gebruiksvriendelijk

Platen van 100 mm voor snel en eenvoudig ontkrullen

Korte opwarmtijd van slechts 10 sec.

Lang snoer van 2,5 m

Digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle

Hittebeschermingskap

2 jaar garantie plus 3 jaar extra bij online registratie



Straightener HPS930/00

Kenmerken

Platen met titaniumlaag

Professionele platen met titaniumlaag voor de

beste warmtegeleiding. Dit superieure

plaatmateriaal is duurzaam en brengt de

warmte snel over waardoor je snel en soepel

kunt ontkrullen.

Flexibele ontkrulplaten

De flexibele platen bewegen wanneer tijdens

het ontkrullen te veel druk wordt uitgeoefend.

Hierdoor wordt het haar beschermd tegen

beschadigingen en afbreken.

Lange professionele platen

De langere platen van 100 mm zorgen voor

beter contact met het haar waardoor je sneller

en gemakkelijker het perfecte steile resultaat

bereikt.

Ionenverzorging

De negatieve ionen nemen statische

elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten

de haarschubben, zodat het haar nog intenser

glanst. Het resultaat: glad, glanzend en

pluisvrij haar.

10 sec. opwarmtijd

Het krachtige verwarmingselement, dat wordt

gebruikt in combinatie met de titanium platen,

geeft een extreem korte opwarmtijd van slechts

10 seconden. Zet hem aan en je kunt direct aan

de slag.

Digitale temperatuurstanden

Je kunt eenvoudig je haar stylen met variabele

temperatuurinstellingen van 140 tot 230 °C. De

unieke combinatie van de temperatuurknop en

het digitale display geeft je nauwkeurige

controle voor professionele resultaten.

Snoer van 2,5 m

Het professionele, 2,5 meter lange snoer zorgt

waar je maar wilt voor gebruiksgemak.

Hittebeschermingskap

Een praktisch accessoire waarmee je de

straightener snel na gebruik kunt opbergen.

Langdurige garantie

Voeg 3 jaar extra toe aan je garantie van 2 jaar

door je product binnen 3 maanden na aankoop

online te registreren.
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Specificaties

Verzorgende technologieën

Ionenverzorging

Flexibele platen

Technische specificaties

Voltage: 110-240 volt

Type verwarmer: Krachtig verwarmingselement

Opwarmtijd: 10 seconden

Snoerlengte: 2,5 m

Maximumtemperatuur: 230 °C

Kenmerken

Meedraaiend snoer

Ophanglus

Service

2 jaar wereldwijde garantie: Plus 3 jaar bij

registratie

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2020‑04‑24

Versie: 7.0.1

12 NC: 8848 930 00010

EAN: 08 71010 36255 68

www.philips.com

http://www.philips.com/

