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4× rohkem ioone ja läikivad
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BHS830/00

Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga

Säilitab kuni 93% juuste tugevusest*

Tutvustame teile Philipsi isikupärastatud sirgendajat, mis on varustatud SenseIQ-

tehnoloogiaga ja aitab säilitada teie juuste loomulikku niiskust. Tulemuseks?

Tugevamad, tervemad ja säravamad juuksed.

Lihtne kasutada

Mugav stiliseerimine tänu lahtirullitavale taskule

Lihtne sirgendamine tänu kolmele režiimile

Täpne stiliseerimine tänu jahedale otsale

Kerge libisemine

Kiire stiliseerimine

Hooldus sinu juustele

Hoolitseb teie juuste eest

Säilitab juuste tugevuse

Tetra Ionic-süsteem tagab läikivad juuksed

SenseIQ tehnoloogia

Kohandab sirgendamise jõudlust ja ennetab ülekuumenemist

Isikupärastatud sirgendamine

Tuvastab juuste temperatuuri
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Esiletõstetud tooted

Isikupärastatud

SenseIQ tehnoloogia tagab isikupärastatud

sirgendamise. Tunnetab. Sirgendaja digitaalne

andur mõõdab teie juuste temperatuuri ühe

sessiooni ajal rohkem kui 20 000 korda.

Kohandub. Nutikas mikroprotsessor kohandab

automaatselt temperatuuri, et kaitsta teie

juukseid ülekuumenemise eest. Hoolitseb.

Meie tuvastav ja kohanduv tehnoloogia

kaitseb teie juukseid sirgendamise ajal,

säilitades kuni 70% loomulikust niiskusest**.

Tugevus

Sirgendaja aitab säilitada kuni 93% teie

juuste tugevusest* ja SenseIQ tehnoloogia

tagab, et teie juuksed oleksid alati terved,

siledad ja läikivad.

Tetra Ionic-süsteem

Laske oma juustel kogeda Tetra Ionic-

süsteemi rikastavaid ioone. Patenteeritud

disain vabastab miljoneid ioone, kasutades

selleks sirgendaja mõlemal poolel asuvaid

nelja spetsiaalset pihustit. Rikastavad

molekulid eemaldavad staatilise elektri ja

kahususe ning tagavad läikivad juuksed.

Tuvastamine

Unikaalsed juuksed vajavad unikaalset

hooldust. Seetõttu kohandub Philipsi Prestige

juuksesirgendaja vastavalt teie juustele. Selle

aktiivne digitaalne sensor mõõdab teie juuste

temperatuuri ühe sessiooni ajal rohkem kui

20 000 korda, pakkudes teile iga kord

personaalset kogemust.

Kohandumine

Nutikas mikroprotsessor on SenseIQ

tehnoloogia ajuks. See analüüsib ja kohandab

pidevalt sirgendaja töötemperatuuri. Tänu

temperatuuri kohandamisele aitab sirgendaja

ennetada juuste ülekuumenemist ning

pakkuda just sellist tulemust, mida ootate.

Hoolitsemine

Tagage oma juustele just selline hooldus,

mida need vajavad. SenseIQ tehnoloogia

säilitab kuni 70%** teie juuste loomulikust

niiskusest, et tagada läikivad ja terve

välimusega juuksed.

Kerge libisemine

Ülisiledad hõõrdumisvastase kattega plaadid

libisevad üle juuste pinna, sikutamata

seejuures teie juuksekarvu.

Lihtne sirgendamine

Vaid ühe nupuvajutusega saate valida ühe

kolmest režiimist, mis vastab teie juuste

tüübile. Kiire režiim. Kuumeneb

temperatuurini 210 °C, et kasutada raskesti

sirgendatavatel, paksudel ja lokkis juustel.

Tavarežiim. Kuumeneb temperatuurini 190 °C,

et kasutada tekstuuriga või õrnalt

lainetavatel juustel. Õrn režiim. Kuumeneb

temperatuurini 170 °C, et kasutada õhukestel,

blondidel või värvitud juustel. Juuste

kaitsmiseks aktiveeritakse igas režiimis ka

SenseIQ tehnoloogia.

Täiuslik kujundamistulemus

Kas soovite laineid? Ei ole probleemi.

Asetage juuksesalk plaatide vahele ja keerake

sirgendajat libistamise ajal kas sisse- või

väljapoole. Täpsemaks stiliseerimiseks hoidke

vaba käega kinni sirgendaja jahedast otsast.
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Spetsifikatsioon

Omadused

Pöörlev juhe

Kasutusvalmiduse märgutuli

Hoiustamiskonks

Seadistused: 3 režiimi, kiire, tavaline, õrn

LED-ekraan

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 2 m

Pinge: 110-240 V

Kuumenemisaeg: 15 sekundit

Plaadi suurus: 25x110 mm

Kuumutusseaded: 14

Stiliseerimistemperatuur: 120 °C - 230 °C

Automaatne väljalülitamine: Jah, 30 minuti

pärast

Tarvikud

Kuuma eest kaitsev kate

Kuumuskindel lahtirullitav kott

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Hooldustehnoloogiad

Ioonhooldus: Jah, 4 ioonpihustit

Painduvad plaadid

SenseIQ tehnoloogia

* SenseIQ režiim temperatuuril 200 °C, keskmine tulemus

* * SenseIQ režiim temperatuuril 170 °C

* * * Võrreldes Philipsi mudeliga HP8372
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