
Преса за изправяне на
коса

SalonStraight Pro

 
215°C

Керамика и турмалин

 
HP4669/00

Фризура готова за секунди, перфектна цял ден
SalonStraight Pro
Вече можете да оформите прическата си с професионална температура от 215°C в съчетание със свръхгладки турмалинови
керамични пластини и технология за равномерна топлина, даващи превъзходни и дълготрайни прически с права коса.

Лесна употреба
Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
За две напрежения, за ползване навсякъде по света
Easy lock за удобно прибиране
Автоматично изключване след 60 минути
Индикатор за готовност
Халка за лесно и удобно съхранение
Топлоустойчив калъф
Захранващ кабел 1,8 м

Красиво оформена прическа
Цифрови настройки на нагряването за изключителна гладкост при всеки тип коса
Професионална температура от 215°C за идеален резултат като във фризьорски салон
Керамични турмалинови пластини за гладка и бляскава коса без накъсване

По-малко увреждане на косата

Пести време
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Акценти
Цифрови настройки на нагряването

Цифровите настройки на нагряването позволяват
лесно и бързо да изберете необходимата ви функция
или да регулирате температурата за оформяне на
прическа, като използвате цифровия дисплей. Това ви
позволява да изберете идеалната температура за
вашата коса и конкретните ви нужди. В резултат
имате идеално оформена прическа с натискане само
на един бутон.

Професионална температура 215°C
Тази висока температура ви позволява да оформите
различно прическата си, постигайки идеален вид, все
едно току-що излизате от фризьорския салон.

Керамични турмалинови пластини
Турмалинът е скъпоценен камък с естествени йонни
свойства. Използвахме този факт, за да подобрим
нашите керамични изправящи пластини. Тези
специално разработени пластини използват
уникалните свойства на керамиката и турмалина да
разпределят идеално температурата по
повърхността на пластината за гладко плъзгане и
бляскав резултат. Наслаждавайте се на гладка и
бляскава коса без накъсване, като оформяте
прическата си с керамичните турмалинови пластини.

Технология EHD+

С иновативната технология EHD+ (равномерно
разпределяне на топлината) на Philips уредът за
прически винаги, дори при висока температура,
разпределя топлината много равномерно и

предотвратява увреждащите косата горещи точки.
Това ви дава допълнителна защита и помага да
запазите косата си здрава и блестяща.

Моментално загряване
Вече няма да чакате уреда за прически да загрее -
тази функция позволява да го включите и да
започнете да оформяте прическата си веднага.

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на дръжката и
дава още една възможност за съхранение, особено
удобна за използване вкъщи или при отсядане в
хотел.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта
кабела, за да предотврати заплитане.

Easy lock

Машата за изправяне има механизъм Easy lock.
Разположена в основата й, тази заключалка прави
съхранението бързо и лесно и спомага за
предпазване на машата от неволно увреждане.

За две напрежения

За две напрежения, за ползване навсякъде по света

Индикатор за готовност

Показва кога уредът за прически е достигнал
подходящата температура, за да виждате с един
поглед кога сте готови да започнете.

Топлоустойчив калъф
Този топлоустойчив калъф е идеален за оформяне на
прическа по време на пътуване. Забравете чакането
уредът за прическа да изстине. Просто го
съхранявайте в топлоустойчивия калъф, включен в
комплекта.

Безопасна употреба

Някои преси за изправяне и маши за къдрене на коса
са оборудвани с функция за автоматично изключване.
Тя е създадена, за да ви осигури спокойствие. Ако
бъде оставен включен, уредът ще се изключи
автоматично след 60 минути.
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Спецификации
Технически спецификации
Напрежение: 220-240 V
Максимална температура: 215 °C

Сервизно обслужване
Резервни части
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