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Mozgó titán lapok

Pontos beállítás 230 °C

Ionos ápolás a ragyogó hajért

10 másodperc felmelegedési idő

 

HPS930/00

Professzionális hajegyenesítés titán lapokkal

A Philips Prestige Pro hajegyenesítő gyors, professzionális teljesítményt biztosít a mozgó titán lapok

segítségével. Kezdje azonnal mindössze 10 másodperces felmelegedési idővel, és élvezze az optimális vezérlést

a digitális hőfokbeállításoknak köszönhetően.

Egyszerűen használható

2,5 méter hosszú vezeték

2 év garancia és további 3 év online regisztráció esetén

Azonnali felmelegedés mindössze 10 másodperc alatt.

Digitális hőfokbeállítás a teljes körű irányításhoz

Hővédő kupak

100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

Gyönyörűen formázott haj

Titánbevonatú lapok a gyors és sima hajegyenesítésért

Kevésbé károsítja haját

Ionos ápolás a sima, ragyogó hajért

Hajtöredezés megakadályozása a mozgó lapoknak köszönhetően
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Fénypontok
Titánbevonatú lapok

Professzionális, titánbevonatú lapok a kiváló

hővezetésért. A kitűnő minőségű anyagokból

készült lap tartós, és gyors a hőátadása,

aminek köszönhetően gyors és egyenletes

egyenesítést eredményez.

Mozgó hajegyenesítő lapok

A mozgó lapok elmozdulnak, ha túl nagy

nyomást fejt ki az egyenesítés során. Ez

megvédi a hajszálakat a sérüléstől, és ezáltal

megakadályozza a haj általános töredezését.

Hosszú, professzionális lapok

A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb

érintkezést biztosítanak a hajjal,

egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a

tökéletes hajvasalási eredményt.

Ionos ápolás

A negatív töltésű ionok megszüntetik az

elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és

ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és

könnyen fésülhető haj.

10 másodperc felmelegedési idő

A nagy teljesítményű fűtőelem és a titán

lapok együttes alkalmazásának köszönhetően

a készülék felmelegedési időtartama alig éri

el a 10 másodpercet. Csak kapcsolja be, és

kezdődhet is a hajegyenesítés.

Digitális hőfokbeállítás

Egyszerűen beállíthatja és formázhatja

frizuráját a 140 és 230 °C között változtatható

hőmérséklet-beállítással. A hőmérséklet-

beállító tárcsa és a digitális kijelző

egyedülálló kombinációja precíz szabályozást

tesz lehetővé a professzionális eredmények

érdekében.

2,5 m-es kábel

A professzionális, 2,5 méter hosszú vezetékkel

bárhol könnyedén használhatja.

Hővédő kupak

Egy praktikus tartozék, amellyel gyorsan

elteheti a hajegyenesítőt a használat után.

Hosszan tartó garancia

A 2 év garanciát további 3 évvel

meghosszabbíthatja, ha a vásárlást követő 3

hónapon belül online regisztrálja a terméket.
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Műszaki adatok
Jellemzők

Akasztógyűrű

Elforgatható vezeték

Műszaki adatok

Feszültség: 110–240 V

Kábel hossza: 2,5 m

Maximális hőmérséklet: 230 °C

Fűtőelem típusa: Nagy teljesítményű

fűtőelem

Felmelegedési idő: 10 másodperc

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia:

Regisztráció esetén további 3 év

Ápoló technológiák

Ionos ápolás

Mozgó lapok
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