
 

Placă de îndreptat
părul Pro

Prestige Pro

 
Plăci mobile din titan

Control precis 230 C

Îngrijire cu ioni pentru păr
lucios

Timp de încălzire de 10 s

 

HPS930/00

Îndreptare profesională cu plăci din titan

Placa de păr Philips Pro oferă cele mai bune funcţii: plăci flexibile din titan care oferă conducţie termică

excepţională pentru îndreptare rapidă la presiune optimă. O durată de încălzire de 10 secunde pentru îndreptare

imediată şi control digital al temperaturii.

Păr coafat frumos

Plăci acoperite cu titan pentru îndreptare rapidă şi uniformă

Mai puţină deteriorare a părului

Previi căderea părului cu plăcile flexibile

Îngrijire cu ioni pentru păr mătăsos, drept şi strălucitor

Uşor de utilizat

Plăci lungi de 100 mm pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Încălzire instantanee în 10 secunde

Cablu cu lungimea de 2,5 m

Setări de temperatură digitale pentru control absolut

Capac de protecţie împotriva căldurii

Garanţie de 4 ani şi un an suplimentar la înregistrarea online
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Repere

Plăci acoperite cu titan

Plăci profesionale acoperite cu titan pentru cea

mai bună conductivitate termică. Acest material

superior pentru plăci este rezistent şi transferă

căldura rapid, ceea ce duce la o îndreptare

rapidă şi uşoară.

Plăci de îndreptare flexibile

Plăcile flexibile se mişcă atunci când este

aplicată prea multă presiune în timpul

îndreptării. Acest lucru protejează împotriva

deteriorării firului de păr, aşadar evită ruperea

părului.

Plăci profesionale lungi

Plăcile mai lungi, de 100 mm, asigură un

contact mai bun cu părul pentru a te ajuta să

obţii rezultate perfecte de îndreptare a părului

mai uşor şi în mai puţin timp.

Îngrijire cu ioni

Ionii negativi elimină încărcarea statică,

tratează părul şi netezesc cuticulele părului,

pentru a intensifica luciul şi strălucirea

acestuia. Rezultatul este un păr neted,

strălucitor şi drept.

Timp de încălzire de 10 s

Elementul de încălzire de înaltă performanţă

utilizat împreună cu plăcile de titan permite o

încălzire instantanee, în numai 10 secunde.

Porneşte aparatul şi eşti gata să începi

îndreptarea părului.

Setări digitale pentru temperatură

Reostatul de reglare a temperaturii, utilizat în

mediul profesionist, îți permite să setezi precis

temperatura cea mai adecvată pentru fiecare

tip de păr. Acesta este o combinaţie unică între

rotiţa de setare a temperaturii profesionale, un

afişaj digital şi un control precis al temperaturii.

Garanţie de lungă durată

Extinde-ţi garanţia de 4 ani cu încă un an, prin

înregistrarea online a produsului tău.

Cablu de 2,5 m

Cablul profesional cu lungimea de 2,5 m oferă

uşurinţă de utilizare oriunde doreşti.

Capac de protecţie împotriva căldurii

Capacul special de protecţie împotriva căldurii

are beneficii multiple, cel mai importat fiind

faptul că este confecţionat dintr-un material

rezistent la căldură. După utilizare, glisează

capacul de pe placa de păr pentru a permite

depozitarea imediată. Acesta va proteja de

asemenea plăcile pentru îndreptat părul

împotriva zgârieturilor şi va bloca aparatul în

timpul depozitării.
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Specificaţii

Tehnologii de îngrijire

Îngrijire cu ioni

Plăci mobile

Specificaţii tehnice

Tensiune: 110-240 V

Tip element de încălzire: Element încălzire

înaltă performanţă

Timp de încălzire: 10 secunde

Lungime cablu: 2,5 m

Temperatură maximă: 230 °C

Service

Garanţie de 4 ani

Caracteristici

Cablu de alimentare cu articulaţie

Agăţătoare
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