
 

 

Philips 5000 Series
Žehlička na vlasy

Technológia ThermoShield
O 50 % rýchlejšie žehlenie
O 35 % hladšie plávajúce platne
Dvojnásobná starostlivosť 
pomocou iónov

BHS530/00
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Jednoduché používanie
• Ľahko čitateľný inovatívny teplotný displej
• Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie
• 105 mm dlhé platne na rýchle a jednoduché žehlenie vlasov
• Rýchle zahriatie, pripravené na použitie za 30 sekúnd
• Súčasťou je rolovacia podložka odolná voči teplu

Účesy s nádherným tvarom
• Vyrovnajte alebo natočte do rôznych štýlov
• Teplotný rozsah od 120 °C až do 230 °C

Starostlivosť a ochrana
• Keramické platne napustené argánovým olejom pre hladké kĺzanie
• Technológia ThermoShield pre menšie tepelné poškodenie
• O 50 % rýchlejšie žehlenie**
• Dvojnásobná starostlivosť pomocou iónov*** pre hladké a lesklé vlasy
• O 35 %*** hladšie plávajúce platne zaručia jemné tvarovanie



 Technológia ThermoShield
Technológia ThermoShield vám umožní tvarovať 
účes s menším tepelným poškodením. Jej senzor 
reguluje teplotu tak, aby vaše vlasy od korienkov po 
končeky získali dokonalý rovnomerný štýl, ktorý si 
zaslúžia.

O 50 % rýchlejšie žehlenie
Hladké platne pomáhajú žehličke hladko kĺzať po 
vlasoch. Úpravou vlasov preto strávite menej času a 
ešte viac si užijete rovnako skvelý výsledok.

O 35 % hladšie plávajúce platne
O 35 % hladšie platne s plávajúcou technológiou pre 
jemné kĺzanie pri každom ťahu. Pokročilé keramické 
plávajúce platne sa pohybujú, aby prispôsobili tlak na 
vlasy. To zaisťuje rovnomerné teplo a tlak na vlasy 
pre dobré výsledky tvarovania účesu.

Dvojnásobná starostlivosť pomocou 
iónov
Tento výkonný iónový systém zintenzívni lesk vašich 
vlasov s dvojnásobnou iónovou starostlivosťou na 
jednu úpravu. Nabíjaním vlasov miliónmi negatívnych 
iónov na centimeter kubický sa eliminuje statická 
elektrina, upravujú vlasy a uhladzuje ich kutikula. 
Môžete si tak vychutnať hladké vlasy so žiarivým 
leskom.

Platne napustené arganovým olejom

Žehlička na vlasy využíva keramické platne napustené 
arganovým olejom, vďaka ktorým je úprava účesu 
rýchla a jednoduchá. Kĺzavý pohyb je rovnako 
zamatovo hladký ako vaše vlasy.

Vytvorte si svoje obľúbené účesy

Od elegantného a štýlového rovného účesu až po 
ležérne vlny bez námahy či výrazné kučery – to 
všetko zvládnete. Čo z toho si dnes vyberiete?

Široký rozsah teploty
Vyberte si teplotu v rozsahu od 120 °C do 230 °C 
pre dlhotrvajúce výsledky s minimálnym rizikom 
poškodenia vlasov.

105 mm dlhé platne
Dlhšie 105 mm platne umožňujú lepší kontakt 
s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť 
dokonalé výsledky žehlenia.

Inovatívny teplotný displej

Unikátna kombinácia 360° kolieska na ovládanie 
teploty a LED displeja vám poskytuje absolútnu 
kontrolu teploty.

Chladná špička
Špička žehličky je vyrobená zo špeciálneho tepelne 
izolovaného materiálu, ktorý ju udrží chladnú, čo 
uľahčí jej používanie a umožní vám bezpečne ju držať 
pri vytváraní účesov.

Rýchly čas zahriatia
Táto žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 30 
sekúnd je pripravená na použitie.

Rolovacia podložka odolná voči teplu
Praktická tepelne odolná rolovacia podložka vám 
pomôže vykúzliť účes kdekoľvek a taktiež udrží vašu 
žehličku bezpečne uloženú doma alebo na cestách.
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Technické údaje
Dizajn
• Farba: Metalická svetloružová

Vlastnosti
• Otočný kábel
• Indikátor pripravenosti na použitie
• Materiál platní: Keramické napustené arganovým 

olejom
• Háčik na odkladanie
• Uzamknutie platní

Technické špecifikácie
• Napätie: 110-240 V
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Čas nahriatia: 30 s
• Veľkosť platne: 25 x 105 mm
• Nastavenia teploty: 12
• Typ ovládania teploty: Koliesko na ovládanie 

teploty, s LED kontrolkou
• Teplota na tvorbu účesu: 120 °C – 230 °C
• Automatické vypínanie: Áno, po 30 min

Príslušenstvo
• Rolovacia podložka odolná voči teplu

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom
• Plávajúce platne
•

* Rovnaké výsledky dosiahnuté pri nižšej teplote 180 °C v porovnaní 
s modelom HP8361 pri teplote 210 °C

* * v porovnaní s modelom HP8361
* ** v porovnaní s modelom BHS677
Dátum vydania  
2022-07-22

Verzia: 6.6.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Žehlička na vlasy
Technológia ThermoShield O 50 % rýchlejšie žehlenie, O 35 % hladšie plávajúce platne, Dvojnásobná starost-
livosť pomocou iónov

http://www.philips.com

