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Pro

Prestige Pro

 
Titánové plávajúce platne

Presné ovládanie teploty 230 °C

Starostliv. pom. iónov pre lesklé
vlasy

Zahriatie v priebehu 10 sekúnd

 

HPS930/00

Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam

Žehlička na vlasy Prestige Pro značky Philips ponúka rýchly profesionálny výkon vďaka titánovým plávajúcim

platniam. Začať môžete okamžite vďaka času nahriatia len 10 sekúnd. Využívajte optimálne ovládanie vďaka

digitálnym nastaveniam teploty.

Účesy s nádherným tvarom

Platne s titánovým povrchom pre rýchle a plynulé žehlenie

Menšie poškodenie vlasov

Plávajúce platne zabránia lámaniu vlasov

Starostlivosť pomocou iónov pre nádherne hladké, rovné a lesklé vlasy

Jednoduché používanie

100 mm dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

Okamžité zahriatie už za 10 s.

2,5 m dlhá šnúra

Digitálne nastavenia teploty pre dokonalú kontrolu

Kryt na ochranu pred vysokou teplotou

Štvorročná záruka a 1 rok navyše po registrácii produktu online
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Hlavné prvky

Platne s titánovým povrchom

Profesionálne platne s titánovým povrchom

zabezpečujú najlepšie vedenie tepla. Tento

mimoriadny materiál použitý na výrobu platní

je trvácny a rýchlo prenáša teplo, vďaka čomu

poskytuje rýchle a plynulé žehlenie.

Plávajúce vyrovnávacie platne

Plávajúce platne sa pri vyvinutí nadmerného

tlaku počas vyrovnávania pohybujú. Chránia

tak strednú časť vlasov pred zničením a

zamedzujú celkovému poškodeniu vlasov.

Dlhé profesionálne platne

Dlhšie 100 mm platne umožňujú lepší kontakt

s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas

dosiahnuť dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.

Starostlivosť pomocou iónov

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej

elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich

kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú

nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené

vlasy.

Zahriatie v priebehu 10 s

Výkonný ohrevný prvok spolu s titánovými

platňami umožňuje okamžité nahriatie už za

10 sekúnd. Zapnite ju a môžete začať

s vyrovnávaním.

Digitálne nastavenia teploty

Jednoducho ju nastavte a tvarujte váš účes

pomocou variabilného nastavenia teploty od

140 do 230 °C. Jedinečná kombinácia kolieska

na nastavenie teploty a digitálneho displeja

vám umožňuje presné ovládanie pre

profesionálne výsledky.

Predĺžená záruka

Rozšírte svoju štvorročnú záruku o 1 rok navyše

pomocou online registrácie produktu.

Šnúra s dĺžkou 2,5 m

Profesionálna 2,5 m dlhá šnúra ešte viac

uľahčuje používanie, kdekoľvek chcete.

Kryt na ochranu pred vysokou teplotou

Praktický doplnok, ktorý vám umožní žehličku

na vlasy po použití rýchle odložiť.
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Technické údaje

Technológie šetrné k vlasom

Starostlivosť pomocou iónov

Plávajúce platne

Technické špecifikácie

Napätie: 110-240 V

Typ ohrievacieho prvku: Veľmi výkonný

ohrevný prvok

Čas zahriatia: 10 sekúnd

Dĺžka kábla: 2,5 m

Maximálna teplota: 230 °C

Servis

Štvorročná záruka

Vlastnosti

Otočný kábel

Závesná slučka
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