
 

 

Philips StraightCare 
Essential
ThermoProtect 
hajegyenesítő

ThermoProtect technológia
Keratinborítású lapok
10 hőmérséklet-fokozat

BHS377/00
Sima és csillogó haj kíméletesen 

és szabályozottan
Kifejezetten a gyors és könnyű formázásra lett tervezve, keratinborítású lapokkal és 10 
hőmérséklet-fokozattal. A ThermoProtect technológia megakadályozza a túlmelegedést, 
így ápolva a hajat.

Egyszerű használat
• Automatikus kikapcsolás, biztonságos használat
• Billentyűzár-funkció a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében
• Univerzális feszültségválasztás, a világ bármely részén történő használathoz
• 10 hőmérséklet-fokozat a jobb szabályozhatóságért
• 100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez
• Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész

Gyönyörűen formázott haj
• Hőmérséklet-tartomány 160 °C-tól akár 230 °C-ig

Gondoskodás a hajnak
• ThermoProtect technológia
• Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért



 ThermoProtect technológia

A ThermoProtect technológia egyenletes 
hőelosztást biztosít a lapokon, ezáltal védi a hajat a 
túlmelegedéstől.

Keratinos kerámia lapok
A keratinborítású kerámialapok könnyen átsiklanak 
haján a gyors és egyszerű formázás érdekében.

Hőmérséklet-tartomány
160–230 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány 
között választhat a tartós eredmény érdekében, a 
hajszálak sérülése kockázatának minimalizálásával.

10 hőmérséklet-fokozat

Állítható hőmérséklet-fokozatok a jobb 
szabályozhatóság érdekében. Alacsonyabb 
hőmérsékletek a végső finomításokhoz és a 
kíméletes formázáshoz. Magasabb hőmérsékletek a 
tartósabb eredmény érdekében.

100 mm-es hosszú hajsütőlapok
A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést 
biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban 
biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.

Gyors felmelegedési idő
A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30 mp alatt 
használatra kész.

Automatikus kikapcsolás

A hajformázó automatikus kikapcsolási funkcióval 
rendelkezik a biztonságos használat érdekében. 60 
perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Billentyűlezáró funkció

A lapok egymáshoz rögzíthetők a biztonságos és 
egyszerű tárolás érdekében.

Univerzális feszültségválasztás

110–240 voltig kompatibilis. Bárhol használhatja 
utazásai során.
BHS377/00

Műszaki adatok
Jellemzők
• Elforgatható vezeték
• Üzemkészenléti jelzőfény
• Hajegyenesítő lapok anyaga: Keratinborítású 

kerámialapok
• Tárolókampó
• Laprögzítő

Műszaki adatok
• Feszültség: 110–240 V
• Kábel hossza: 1,8 m
• Felmelegedési idő: 30 mp
• A hőfokszabályozás típusa: Forgó szabályozótárcsa
• Hosszú lapok: 28 x 100 mm
• Formázási hőmérséklet: 160 °C – 230 °C

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia
•

Kiadás dátuma  
2022-06-17

Verzió: 4.1.1

EAN: 08 71010 38884 44

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Fénypontok
ThermoProtect hajegyenesítő
ThermoProtect technológia Keratinborítású lapok, 10 hőmérséklet-fokozat

http://www.philips.com

