
 

 

Philips MoistureProtect
MoistureProtect 
hajegyenesítő

MoistureProtect technológia
Ionos
Állítható kerámialapok

HP8372/20
Őrizze meg haja természetes hidratáltságát
Az egészségesen fénylő hajért
Az érzékelőtechnológia megőrzi a haj nedvességtartalmának egyensúlyát. Az érzékelő 
másodpercenként 30-szor méri fel a haj állapotát, és úgy állítja be a hőmérsékletet, hogy megőrizze 
a haj természetes hidratáltságát. Akár 63% nedvességmegtartás (1 művelet után mért adat, 2013).

Egyszerű használat
• Azonnali felmelegedés 15 másodperc alatt
• Gyorsabb, kíméletesebb nagy teljesítményű fűtőelem
• 3 digitális hőfokbeállítás

Gyönyörűen formázott haj
• Megelőzi a haj elektrosztatikus feltöltődését,így sima, ragyogó a haj

Kímélő technológia
• Kisebb nyomást gyakorol a hajra, hogy csökkentse a töredezés kockázatát
• Tökéletes hőmérséklet-szabályozás innovatív érzékelővel

MoistureProtect technológia
• Tökéletes nedvességmegtartás innovatív érzékelővel



 MoistureProtect technológia

Az érzékelő másodpercenként 30-szor felméri a haj 
állapotát és beállítja a hőmérsékletet haja 
természetes hidratáltságának megőrzése érdekében.

Ionos kondicionálás

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.

Állítható kerámialapok

Az állítható lapok elmozdulnak, hogy a hajra 
gyakorolt nyomást megfelelően állítsák be. Ez 
megvédi a hajszálakat a sérüléstől, és ezáltal 
csökkenti a hajtöredezés lehetőségét.

MoistureProtect érzékelő

A MoistureProtect érzékelő a haj igényeinek 
megfelelően szabályozza a hajegyenesítő lapok 
felmelegedését, ezáltal védi a hajat a túlmelegedéstől.

Nagy teljesítményű fűtőelem

A hajegyenesítő állandó hőmérsékleten történő 
működése változatlan eredményeket biztosít. A nagy 
teljesítményű fűtőelemnek köszönhetően 
védőhőmérsékleten pontosan olyan frizurát 
készíthet, amilyet szeretne! Gyorsabbá válik a 
formázás, hiszen Önnek kevesebb mozdulatot kell 
tennie a haj egyenesítése közben.

15 másodperces felmelegedési idő
A nagy teljesítményű fűtőelemnek köszönhetően a 
készülék felmelegedési időtartama mindössze 15 
másodperc.

Hőfokszabályozás

A 3 hőmérséklet-fokozat (200 - 175 - 150 °C) és az 
érzékelő együttes használata biztosítja, hogy a 
hajegyenesítést mindig a hajtípusának legmegfelelőbb 
hőmérsékleten végezze.
HP8372/20

Műszaki adatok
Tartozékok
• Védőtok
• Hajcsatok: 1

Jellemzők
• Automatikus kikapcsolás: 60 perc után
• Kerámiabevonat
• Elforgatható vezeték
• Rejtett kijelző

Műszaki adatok
• Kábel hossza: 2,0 m
• Feszültség: 110–240 V
• Felmelegedési idő: 15 mp
• Maximális hőmérséklet: 200 °C
• Fűtőelem típusa: Nagy teljesítményű fűtőelem

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia

Ápoló technológiák
• Állítható kerámialapok
• MoistureProtect technológia
• Ionos
•
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