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Rýchlejšie vyrovnanie vlasov vďaka titánovým plávajúcim platniam

Zvyšuje lesk a zachováva vo vlasoch ich prirodzenú vlhkosť

Žehlička na vlasy MoistureProtect je vybavená titánom potiahnutými platňami pre rýchlejšie* vyrovnávanie.

Technológia senzorov meria vlasy 30-krát za sekundu a prispôsobuje teplotu tak, aby si vlasy zachovali svoju

prirodzenú vlhkosť.

Účesy s nádherným tvarom

Starostlivosť pomocou iónov pre nádherne hladké, rovné a lesklé vlasy

Jednoduché použitie

Digitálny LED displej na jednoduché ovládanie

Rýchly čas zahriatia – za 15 sekúnd

Šetrná technológia

Plávajúce platne zaručia jemné tvarovanie

Platne s titánovým povrchom pre rýchle a plynulé žehlenie

Technológia MoistureProtect

Technológia MoistureProtect zachováva vo vlasoch ich prirodzenú vlhkosť

Snímač MoistureProtect pre inteligentnú tvorbu účesu
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Hlavné prvky

Technológia MoistureProtect

Technológia MoistureProtect kontroluje

teplotu a prispôsobuje ju tak, aby oživila lesk

vlasov a aby si zachovali svoju prirodzenú

vlhkosť. Neustále zabezpečuje optimálnu

teplotu a chráni tak vlasy pred prehrievaním.

Tešte sa z krásnych vlasov, ktoré sú chránené

zvnútra aj zvonka.

Snímač MoistureProtect

Snímač MoistureProtect 30-krát za sekundu

kontroluje stav vašich vlasov a prispôsobuje

teplotu tak, aby sa zachovala ich prirodzená

hydratácia.

Platne s titánovým povrchom

Profesionálne platne s titánovým povrchom

zabezpečujú najlepšie vedenie tepla. Tento

mimoriadny materiál použitý na výrobu platní

je odolný, trvácny a rýchlo prenáša teplo,

vďaka čomu poskytuje rýchle žehlenie

Starostlivosť pomocou iónov

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej

elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich

kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú

nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené

vlasy.

Digitálny LED displej

Jednoduchým nastavením a kontrolou teploty

a rýchlosti si vytvoríte dokonalý účes. Môžete

si vybrať z 3 nastavení teploty (200 – 175 –

150 °C), ktoré v spolupráci so snímačom

zabezpečia, že si vlasy budete žehliť vždy pri

teplote, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu typu

vlasov.

Rýchly čas zahriatia

Neobyčajne výkonný ohrevný prvok s rýchlym

časom nahriatia len 15 sekúnd.

Plávajúce platne

Plávajúce platne sa hýbu a upravujú tak tlak

na vlasy. Chránia tak vlasy pred zničením a

znižujú pravdepodobnosť lámania vlasov.
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Technické údaje

Vlastnosti

Automatické vypínanie: po 60 min.

Otočný kábel

Skrytý displej

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 2,0 m

Maximálna teplota: 200 °C

Čas nahriatia: 15 s

Napätie: 110-240 V

Typ ohrevného prvku: Veľmi výkonný ohrevný

prvok

Príslušenstvo

Puzdro

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom

Plávajúce platne

Technológia MoistureProtect

Ionic

* v porovnaní s modelom Philips HP8372
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