
 

Rettetang

Prestige Pro
 

Nøyaktig temperaturkontroll

Pleiende ionfunksjon gir
glansfullt hår

Kun 10 sek oppvarmingstid

 

HPS930/00

Bevegelige plater i titan for rask bruk

Philips Pro er vår beste rettetang. Den har bevegelige plater i titan for optimal varmeoverføring med minst mulig

skader på håret. Rettetangen blir varm på kun 10 sekunder og har en digital temperaturkontroll.

Vakkert frisert hår

Titanbelagte plater for rask og glatt retting

Mindre skade på håret

Profesjonelt titanbelegg for optimal varmeoverføring

Ionisk pleie for mykt og glansfullt hår uten krus

Lett å bruke

100 mm lange plater for rask og enkel retting

Umiddelbar oppvarmingstid på bare 10 sek

2,5 m lang ledning

Digitale temperaturinnstillinger

Varmebeskyttende deksel

2-års garanti og 3 ekstra år ved registrering på nett



Rettetang HPS930/00

Høydepunkter

Titanbelagte plater

Profesjonelle titanbelagte plater gir den beste

varmeoverføringen. Dette overlegne

platematerialet er robust og overfører varme

raskt, noe som gir rask og glatt retting.

Profesjonelt titanbelegg for optimal

varmeoverføring

Materialet titan finnes vanligvis i profesjonelle

salonger. Det er et svært robust og holdbart

material med utrolig god varmeoverføring.

Dette gir raskere resultater slik at du slipper å

dra glattejernet gjennom håret gang på gang.

Samtidig har titan en glattere overflatestruktur

enn keramikk, hvilket gir optimal friksjon og

begrenser slitasjen på håret.

Lange, profesjonelle plater

De lengre 100 mm-platene gjør at du får bedre

kontakt med håret og oppnår et perfekt

retteresultat enklere og på kortere tid.

Ionisk pleie

Ladede negative ioner eliminerer statisk

elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene,

slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet

er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.

10 sek oppvarmingstid

Når varmeelementet med høy ytelse brukes

sammen med titanplatene, er

oppvarmingstiden bare 10 sekunder. Bare slå

den på, så er du klar til å rette.

Digitale temperaturinnstillinger

Det digitale displayet gjør at du kan stille inn

temperaturen for akkurat din hårtype.

2,5 m ledning

Den profesjonelle lange ledningen på 2,5 m

gjør den enkel å bruke uansett hvor du er.

Varmebeskyttende deksel

Et praktisk tilbehør som gjør at du kan lagre

rettetangen raskt etter bruk.

Langvarig garanti

Utvid 2-års garantien med 3 ekstra år med

registrering av produktet på nett innen tre

måneder etter kjøpsdato.



Rettetang HPS930/00

Spesifikasjoner

Beskyttende teknologier

Ionisk pleie

Flytende platene

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110-240 V

Varmeelementtype: Varmeelement med høy

ytelse

Oppvarmingstid: 10 sekunder

Ledningslengde: 2,5 m

Maksimumstemperatur: 230 °C

Funksjoner

Roterbar ledning

Hengeløkke

Service

2-års verdensomspennende garanti: Pluss 3

år ved registrering
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