Žehlička na vlasy
5000 Series
Technológia ThermoShield
O 50 % rýchlejšie žehlenie
Starostliv. pom. iónov pre lesklé
vlasy
Platne napustené arganovým
olejom

BHS510/00

Upravujte s menším tepelným poškodením*
vďaka technológii ThermoShield

Upravte si vlasy pomocou technológie ThermoShield. Zaistí stálu teplotu od
korienkov vlasov až po končeky, ktorá má za následok menšie tepelné
poškodenie. Navyše prinesie množstvo krásnych, lesklých a hladkých účesov.
Jednoduché používanie
Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie
Ľahko čitateľný inovatívny teplotný displej
Súčasťou je rolovacia podložka odolná voči teplu
Rýchle zahriatie, pripravené na použitie za 30 sekúnd
105 mm dlhé platne na rýchle a jednoduché žehlenie vlasov
Účesy s nádherným tvarom
Vyrovnajte alebo natočte do rôznych štýlov
Teplotný rozsah od 120 °C až do 230 °C
Starostlivosť a ochrana
Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.
Keramické platne napustené argánovým olejom pre hladké kĺzanie
Plávajúce platne zaručia jemné tvarovanie
O 50 % rýchlejšie žehlenie**
Technológia ThermoShield pre menšie tepelné poškodenie
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Hlavné prvky
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Technické údaje
Dizajn
Farba: Čierna
Vlastnosti
Otočný kábel
Indikátor pripravenosti na použitie
Materiál platní: Keramické napustené
arganovým olejom
Háčik na odkladanie
Uzamknutie platní

© 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.

Technické špecifikácie
Dĺžka kábla: 1,8 m
Napätie: 110-240 V
Čas nahriatia: 30 s
Veľkosť platne: 25 x 105 mm
Nastavenia teploty: 12
Typ ovládania teploty: Regulátor 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
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* Rovnaké výsledky dosiahnuté pri nižšej teplote 180 °C
v porovnaní s modelom HP8361 pri teplote 210 °C
* * v porovnaní s modelom HP8361

