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HPS930/00

Rörliga plattor i titanium för snabb användning

Philips Pro Plattång är vår bästa plattång. Den har rörliga plattor i titanium för bästa möjliga värmeöverföring

med minsta möjliga skada på håret. Plattången blir varm på enbart 10 sekunder och har en digital

temperaturkontroll.

Vackert stylat hår

Titanbelagda plattor för snabb och slät plattning

Mindre slitage på håret

Professionell titanbeläggning för bästa möjliga värmeöverföring

Jonisk hårvård för mjukt, glänsande och krusningsfritt hår

Lättanvänd

100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

Snabb uppvärmningstid på endast 10 sek.

2,5 m lång sladd

Digitala temperaturinställningar

Värmeskyddskåpa

2 års garanti och 3 extra år vid onlineregistrering



Plattång HPS930/00

Funktioner

Titanbelagda plattor

Professionella titanbelagda plattor för bästa

möjliga värmeöverföring. Den här överlägsna

plattan är tålig och överför värme snabbt, vilket

resulterar i snabb och slät plattning.

Professionell titanbeläggning för bästa

möjliga värmeöverföring

Materialet titanium är vanligt på professionella

salonger. Det är väldigt robust och hållbart och

har samtidigt otroligt snabb värmeöverföring

vilket resulterar i snabbare resultat så du

slipper dra plattången om och om igen i håret.

Samtidigt är titan mikroskopiskt jämnare än

keramik vilket ger optimal friktion och

begränsar därför hårslitage.

Långa professionella plattor

De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt

att få bättre kontakt med håret så att du får

perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.

Jonisk hårvård

Laddade negativa joner eliminerar statisk

elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer

så att hårets lyster och glans intensifieras.

Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt,

mjukt och krusfritt.

10 sek. uppvärmningstid

Högprestandavärmaren i kombination med

titanplattorna möjliggör en snabb

uppvärmningstid på bara 10 sekunder. Slå på

plattången och du är klar att börja platta håret.

Digitala temperaturinställningar

Den digitala displayen gör att du kan ställa in

temperaturen exakt för just din hårtyp.

2,5 m lång sladd

Den professionella 2,5 m långa sladden gör

den ännu enklare att använda var du vill.

Värmeskyddskåpa

Den speciella värmeskyddskåpan har många

fördelar. Den mest viktiga är att den är

tillverkad av värmetåligt material. Efter

användning skjuter du luckan på plattången.

Den skyddar också plattorna från repor och

fungerar också som lås när du förvarar

plattången.

Långvarig garanti

Utöka garantin på 2 år med 3 extra år genom

att registrera produkten online inom 3 månader

efter köpet.



Plattång HPS930/00

Specifikationer

Omsorgsfulla tekniker

Joniskt vårdande

Rörliga plattor

Tekniska specifikationer

Spänning: 110-240 V

Värmetyp: Värmare med hög prestanda

Uppvärmningstid: 10 sekunder

Sladdlängd: 2,5 m

Maximal temperatur: 230 °C

Funktioner

Roterbart sladdfäste

Upphängningsögla

Service

2 års global garanti: Plus 3 år vid registrering
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