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205°C

Keramiek

 
HP4667/00

Een paar seconden stylen, de hele dag in model

SalonStraight Pro

Zorg dat je gezien wordt met de SalonStraight Pro. Dankzij de hoogwaardige keramische platen en

stylingtemperatuur van maar liefst 205ºC heb je in een handomdraai een prachtig glanzend, steil kapsel dat lang

in model blijft.

Gebruiksgemak

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk opbergen

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Universeel voltage

Prachtig gestyled haar

Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Professionele temperatuur van 205°C voor een perfect salonresultaat

Minder beschadiging van je haar

EHD+-technologie voor meer bescherming en een glanzender resultaat

Tijdbesparend

Zeer snel op temperatuur: binnen 30 seconden klaar voor gebruik

Extra brede platen voor betere resultaten met lang of dik haar



Straightener HP4667/00

Kenmerken

Keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature

duurzaam, wat het een van de beste

materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen

glijden moeiteloos door het haar en geven het

een perfecte glans.

Digitale temperatuurinstellingen

Met de digitale temperatuurinstellingen kun je

snel de juiste functie selecteren en de

stijltemperatuur aanpassen via het digitale

display, waardoor je altijd de perfecte

temperatuur hebt die het beste bij jouw

haartype en behoeften past. Het resultaat is

perfect gestyled haar met één druk op de

knop.

Professionele temperatuur van 205°C

Op deze hoge temperatuur kun je het model

van je haar veranderen en krijg je een perfect

resultaat alsof je net naar de kapper bent

geweest.

EHD+-technologie

Door de geavanceerde Philips EHD+-

technologie wordt de warmte altijd gelijkmatig

over de styler verspreid, zelfs op hoge

temperaturen. Hierdoor worden plekken met

schadelijke oververhitting voorkomen. Deze

extra bescherming houdt je haar gezond en

glanzend.

Brede platen

Deze extra brede ontkrulplaten zijn speciaal

ontworpen voor lang of dik haar. Dankzij de

bredere platen kun je meer haar tegelijk sneller

ontkrullen.

Zeer snel op temperatuur

Je hoeft niet langer te wachten tot de styler is

opgewarmd. Schakel hem in en begin meteen

met stylen.

Meedraaiend snoer

De handige draaitechnologie draait het snoer,

waardoor dit niet meer in de knoop komt.

Eenvoudige vergrendeling

De straightener beschikt over een eenvoudig

vergrendelingssysteem. Met deze flip-lock aan

de onderkant van de straightener berg je het

apparaat snel en eenvoudig op en bescherm je

het tegen schade.

Veilig in het gebruik

Bepaalde straighteners en krultangen hebben

een automatische uitschakeling. Dankzij deze

functie hoef je je niet druk te maken als je het

apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het

apparaat wordt na 60 min. automatisch

uitgeschakeld.

Universeel voltage

Geschikt voor alle voltages zodat deze perfecte

reisgenoot altijd met je mee kan
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Specificaties

Stevigheid

Vervanging

Technische specificaties

Spanning: 220 - 240 volt

Maximumtemperatuur: 205 °C
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