
 

 

Philips
Hajegyenesítő

HP8297/00
Természetesen dús és sima haj

Hajegyenesítő a természetes hatású egyenes hajért
A Philips hajformázóval kíméletes módon természetes hatású és dús egyenes frizurát 
készíthet. Gyorsan, gyengéden és egyszerűen.

Egyszerű használat
• Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével
• 1,8 méteres hálózati kábel
• Tökéletes beállítások: sima és természetesen dús hatás
• Univerzális feszültségválasztás
• Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész
• Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

Gyönyörűen formázott haj
• Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz
• Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében
• 200 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Kevésbé károsítja haját
• Kerámia lapok a sima és csillogó hajért



 Tökéletes szabályozhatóság

A tökéletes szabályozhatósággal pont 
megfelelő feszültség érhető el a kerámialapok 
és a haj között, így csodálatosan sima, dús 
hatású frizurája lehet.

Ionos kondicionálás

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

Digitális hőbeállítás

A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan 
kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve 
beállíthatja a hajformázáshoz szükséges 
hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével. Ez 
lehetővé teszi az igényeinek és hajtípusának 
leginkább megfelelő hőmérséklet kiválasztását. 

Az eredmény tökéletes hajformázás, egyetlen 
gombnyomásra.

Kerámia lapok

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Azonnali felmelegedés

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp 
alatt használatra kész

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.

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

1,8 méteres kábel

1,8 méteres hálózati kábel

200 °C-os professzionális hőmérséklet
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja 
formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, 
mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Univerzális feszültségválasztás

Univerzális feszültségválasztás, hogy a készülék 
tökéletes útitársa lehessen
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Jellemzők
• Kerámiabevonat
• Akasztógyűrű
• Ionos légáram

Műszaki adatok
• Kábel hossza: 1,8 m
• Melegítési idő: 60 mp
• Maximális hőmérséklet: 200 °C

Jellemzők
• Készenlétjelző fény
• Elforgatható vezeték

Hajtípus
• Eredmény: Egyenes
• Hajhossz: Hosszú, Rövid
• Hajvastagság: Közepes, Vékony szálú

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia
•
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