
 

 

Philips
Hajegyenesítő

HP4686/22
A hajegyenesítés soha nem volt ilyen egyszerű
SalonStyle & Control hajegyenesítő
Vegye át az irányítást a SalonStyle & Control hajegyenesítővel. A turmalin kerámialapok 
és a 230 ºC-os professzionális szárítási hőmérséklet a szépségesen csillogó, egyenes 
frizura kulcsa.

Egyszerű használat
• Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek
• Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével
• Be-/kikapcsolást jelző fény
• A hőálló tok, amely formázóként is használható
• Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
• Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

Gyönyörűen formázott haj
• Gumi markolat a könnyed használat érdekében
• 230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért
• Változtatható hőfokbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz
• Turmalin kerámia lapok az egyenes, fénylő haj érdekében

Kevésbé károsítja haját
• EHD+ technológia a nagyobb védelem és a csillogóbb eredmény érdekében



 Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték 
technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését a 
kábelek összegubancolódásának elkerülése 
érdekében.

Változtatható hőfokbeállítás
A változtatható hőfokbeállítás lehetővé teszi a 
formázási hőmérséklet alacsonyról magasra 
történő gyors és egyszerű változtatását. 
Segítségével kiválaszthatja a haja és igényei 
számára legmegfelelőbb hőmérsékletet, hogy a 
végeredmény minden esetben tökéletes 
legyen.

Biztonságos használat

Egyes hajegyenesítők és hajsütővasak 
automatikus kikapcsolás funkcióval 
rendelkeznek, melyet a teljes biztonság 
érdekében terveztek. Ha elfelejtené 
kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével 
automatikusan kikapcsol.

Be-/kikapcsolást jelző fény

Be-/kikapcsolást jelző fény

Hőálló tok + formázó
A hőálló tok, amely formázóként is használható

Akasztó az egyszerű tároláshoz

A gumírozott akasztó a fogantyú alján 
helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget 
biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni, 
illetve a hotelben történő használat során.

Gumi markolat
A lágy gumi borítású markolat ergonomikus 
kialakítású. Csúszásmentes, egyszerű 
kezelhetőségét és kiváló teljesítményét profi 
hajfodrászok tesztelték.

Turmalin kerámia lapok
A turmalin értékes drágakő, természetes ionos 
tulajdonságokkal. Ezt használtuk fel a 
hajegyenesítő kerámialapok optimalizálására. 
Ezek a speciális fejlesztésű lapok hasznosítják a 
turmalin és a kerámia egyedi tulajdonságait, 

hogy a hőelosztás tökéletes legyen a lapok 
teljes felületén a sima és csillogó haj 
érdekében. Élvezze a sima, 
elektrosztatikusságtól mentes, csillogó hajat a 
turmalin kerámia lapoknak köszönhetően.

230 °C-os professzionális hőmérséklet

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja 
formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, 
mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Egyszerűen összezárható
Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

EHD+ technológia

A korszerű Philips EHD+ technológia révén a 
hajformázó egyenletes hőelosztást biztosít 
anélkül, hogy káros hatású forró pontok 
képződnének. Ez további védelmet jelent, és 
elősegíti, hogy haja egészséges és csillogó 
maradjon.
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Műszaki adatok
• Tápellátás: 39 W
• Feszültség: 220-240 V
• Kábel hossza: 1,8 m
• Szín/felület: Rózsaszín-fekete mintázott

Hajtípus
• Jelenlegi frizura: Egyenes, Göndör, Hullámos

• Eredmény: Egyenes
• Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid
• Hajvastagság: Vastag szálú, Vékony szálú
• Törékeny hajra

Szervizelhetőség
• Csere
•
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