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Prestige Pro
 

Ruchome tytanowe płytki

Precyzyjna regulacja, 230°C

Jonizacja dla lśniących włosów

10-sekundowe nagrzewanie

 

HPS930/00

Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek

Prostownica Philips Prestige Pro zapewnia szybkie, profesjonalne działanie dzięki ruchomym tytanowym

płytkom. Rozpocznij od razu — prostownica nagrzewa się w zaledwie 10 sekund. Cyfrowe ustawienia

temperatury zapewniają optymalną kontrolę.

Doskonale wystylizowane włosy

Szybkie i skuteczne prostowanie dzięki płytkom tytanowym

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Ruchome płytki prostujące zapobiegają uszkodzeniom włosów

Jonizacja dla gładkich, niepuszących się, błyszczących włosów

Wygodne użytkowanie

Długie płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Błyskawiczny czas nagrzewania wynoszący zaledwie 10 s

Przewód o długości 2,5 m

Cyfrowe ustawienia temperatury zapewniają pełną kontrolę

Nasadka termoizolacyjna

2-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia o 3 lata po zarejestrowaniu produktu przez Internet



Prostownica HPS930/00

Zalety

Płytki pokryte powłoką tytanową

Profesjonalne płytki tytanowe zapewniają

najlepsze przewodzenie ciepła. Doskonały

materiał, z którego są wykonane płytki, jest

trwały i szybko przewodzi ciepło, co pozwala

na szybkie i gładkie prostowanie włosów.

Ruchome płytki prostujące

Ruchome płytki zmieniają położenie, gdy

nacisk podczas prostowania jest zbyt duży.

Chroni to łodygę włosa przed uszkodzeniem i

zapobiega jego złamaniu.

Długie, profesjonalne płytki

Dłuższe płytki o długości 100 mm zapewniają

lepszy kontakt z włosami i pozwalają łatwiej

osiągnąć doskonałe efekty prostowania w

krótszym czasie.

Jonizacja

Naładowane ujemnie jony zapobiegają

elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i

wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i

połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie,

lśniące i nie puszą się.

10-sekundowe nagrzewanie

Grzałka o wysokiej mocy w połączeniu z

tytanowymi płytkami oferuje błyskawiczne, 10-

sekundowe nagrzewanie. Po włączeniu

prostownicy można od razu rozpocząć

prostowanie włosów.

Cyfrowa regulacja temperatury

Łatwe ustawianie i modelowanie włosów

dzięki regulowanym ustawieniom temperatury

od 140 do 230°C. Wyjątkowe połączenie

pokrętła regulacji temperatury i wyświetlacza

cyfrowego zapewnia precyzyjną kontrolę i

profesjonalne rezultaty.

Przewód o długości 2,5 m

Profesjonalny przewód o długości 2,5 m

zapewnia łatwość obsługi w dowolnym

miejscu.

Nasadka termoizolacyjna

Praktyczne akcesorium umożliwia

przechowywanie prostownicy zaraz po użyciu.

Długa gwarancja

Możesz wydłużyć 2-letnią gwarancję o 3 lata,

rejestrując produkt przez Internet w ciągu 3

miesięcy od zakupu.
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Dane techniczne

Technologie dbające o włosy

Pielęgnacja jonowa

Ruchome płytki

Dane techniczne

Napięcie: 110–240 V

Typ grzałki: Grzałka o wysokiej mocy

Czas nagrzewania: 10 sekund

Długość przewodu: 2,5 m

Maksymalna temperatura: 230 °C

Właściwości

Obrotowy kabel

Uchwyt do zawieszania

Serwis

2-letnia światowa gwarancja: Dodatkowe 3

lata po zarejestrowaniu produktu
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