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MoistureProtect

Series 7000

 
Technologie MoistureProtect

Destičky potažené titanem

Ionizační péče pro lesklé vlasy

Digitální displej LED

 
HP8374/00

Rychlejší narovnávání díky titanovým plovoucím destičkám
Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Žehlička na vlasy MoistureProtect využívá plovoucí titanové destičky a dosahuje tak rychlejšího* narovnávání.

Technologie snímače měří vaše vlasy 30krát za sekundu a přizpůsobuje teplotu tak, aby byla zachována jejich

přirozená vláha.

Krásně upravené vlasy

Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Snadné použití

Digitální displej LED pro snadné ovládání

Rychlé zahřátí za 15 sekund

Šetrná technologie

Plovoucí destičky pro šetrnou úpravu

Destičky s titanovým povrchem pro rychlé a hladké narovnávání

Technologie MoistureProtect

Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Snímač MoistureProtect pro inteligentní úpravu vlasů



Žehlička na vlasy MoistureProtect HP8374/00

Přednosti
Technologie MoistureProtect

Technologie MoistureProtect kontroluje a

reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě

zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci.

Protože neustále zajišťuje optimální teplotu,

chrání vlasy před přehřátím. Užívejte si

dokonale chráněné, nádherné vlasy.

Snímač MoistureProtect

Snímač MoistureProtect zjišťující vlhkost

30krát za sekundu sleduje stav vašich vlasů a

přizpůsobuje teplotu tak, aby zachoval

přirozenou hydrataci vlasů.

Destičky potažené titanem

Profesionální destičky potažené titanem pro

vynikající vedení tepla. Tento špičkový

materiál destiček je silný, odolný a rychle

přenáší teplo, takže zajišťuje rychlé narovnání.

Ionizační péče

Záporné ionty redukují vytváření statické

energie, upravují účes a uhlazují vlasové

kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.

Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes

bez zacuchání.

Digitální displej LED

Vytvořte si svůj dokonalý vzhled díky

snadnému nastavení a regulaci teploty a

rychlosti. Vyberte si ze 3 teplotních nastavení

(200–175–150 °C), která spolupracují se

snímačem, aby bylo zajištěno, že si vždy

budete žehlit vlasy při optimální teplotě pro

váš typ vlasů.

Rychlá doba zahřívání

Vysoce výkonný ohřívač s krátkou dobou

zahřátí pouhých 15 sekund.

Plovoucí destičky

Plovoucí keramické destičky se pohybují a

upravují tlak vyvíjený na vlasy. Tím je vlákno

vlasu chráněno před poškozením a snižuje se

nebezpečí lámání vlasů.



Žehlička na vlasy MoistureProtect HP8374/00

Specifikace
Funkce

Automatické vypnutí: po 60 min

Otočný kabel

Skrytý displej

Příslušenství

Pouzdro

Technické údaje

Délka kabelu: 2,0 m

Maximální teplota: 200 °C

Napětí: 110–240 V

Doba nahřátí: 15 s

Typ ohřívače: Vysoce výkonný ohřívač

Servis

2letá celosvětová záruka

Pečující technologie

Plovoucí destičky

Technologie MoistureProtect

Ionizační

 

* vs. model Philips HP8372
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