Philips
Placă de îndreptat părul
Pro

Plăci flexibile din titan
Control precis 230 C
Tratament cu ioni
Timp de încălzire de 10 sec.

Plăci profesionale din titan,
îndreptare mai rapidă
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.
Mai puţină deteriorare a părului
• Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor și drept
• Previi căderea părului cu plăcile flexibile
• Element de încălzire de înaltă performanţă mai rapid, totuși mai delicat
• Păr sănătos, fără regiuni fierbinţi prin distribuirea uniformă a căldurii
• ThermoGuard previne expunerea neintenţionată la temperaturi de peste 200°C
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Păr coafat frumos
• Înveliș profesional din titan pentru cea mai bună conducţie termică
Ușor de utilizat
• Plăci lungi (110 mm) pentru îndreptare rapidă și ușoară
• Timp de încălzire instantanee de 10 sec
• Lungime a cablului de 2,5 m aprobată de saloane
• Garanţie 2 ani plus 3 ani*, la înregistrarea online
• Setări de temperatură digitale pentru control absolut
• Depozitare sigură a produsului cu capacul de protecţie împotriva căldurii
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Plăci flexibile din titan Control precis 230 C, Tratament cu ioni, Timp de încălzire de 10 sec.

Repere
Plăci acoperite cu titan

Îngrijire cu ioni

Element încălzire înaltă performanţă

Plăcile acoperite cu titan, utilizate de
profesioniști, sunt apreciate datorită
rezistenţei și transferului rapid de căldură, ceea
ce permite îndreptarea mai rapidă. În același
timp, titanul este mai neted la nivel
microscopic decât ceramica, determinând
reducerea frecării și limitând astfel
deteriorarea părului.

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu
tratament ionic. Ionii negativi elimină
electricitatea statică, tratează părul și netezesc
cuticulele părului pentru a intensifica
strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr
minunat de lucios, neted și drept.

Această placă de păr menţine temperatura la
un nivel constant. Mulţumită încălzitorului său
de înaltă performanţă, aceasta permite
îndreptarea părului la o temperatură care vă
protejează mai bine părul, obţinând exact
același stil pe care îl doriţi! Vă veţi coafa mai
rapid deoarece aveţi nevoie de mai puţine
mișcări.

Plăci profesionale lungi

Plăci de îndreptare flexibile

Plăcile flexibile se mișcă atunci când este
aplicată prea multă presiune în timpul
îndreptării. Acest lucru protejează împotriva
deteriorării firului de păr, așadar evită ruperea
părului.

Cablu de 2,5 m

Plăcile pentru îndreptarea părului au o lungime
profesională de 110 mm, determinând o
îndreptare mai rapidă și mai ușoară.
Timp de încălzire de 10 sec.

Lungimea de 2,5 m a cablului, aprobată de
saloane, determină o mai bună flexibilitate și
ușurinţă de manevrare, astfel încât îl poţi utiliza
oriunde dorești.
Garanţie 5 ani*

Elementul de încălzire de înaltă performanţă
utilizat împreună cu plăcile de titan permite un
timp de încălzire instantaneu de numai 10
secunde. Pornește aparatul de îndreptat părul
și ești gata să începi îndreptarea părului.

Acest produs a fost testat corespunzător
pentru a livra performanţă la nivel înalt și o
garanţie de lungă durată de 5 ani.
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Specificaţii
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

Tehnologii de îngrijire
• Îngrijire cu ioni

• Plăci flexibile
• Tehnologie EHD

Service

• 5 ani garanţie universală*

Caracteristici

• Cablu de alimentare cu articulaţie
• Agăţătoare
•
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