
Ápoló SilkySmooth

 
Kerámia lapok

140-220 °C hőmérséklet

Ionos kondicionálás

 
HP8333/00

Kíméletes hajegyenesítés és ionos kondicionálású fényes haj
Hajegyenesítő sima lapokkal

A Philips Care hajegyenesítő rendelkezik a legsimább hajegyenesítő lapokkal, így jelentősen csökkenti a

súrlódást, megakadályozva a haj töredezését és egészségesen sima, ragyogó hajat biztosít

Egyszerű használat
Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével

A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket

Univerzális feszültségválasztás

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

Gyönyörűen formázott haj
A SilkySmooth kerámialapoknak köszönhetően kétszer simább a hajon

Kevésbé károsítja haját
Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható hőmérsékletnek köszönhetően

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért



Ápoló SilkySmooth HP8333/00

Fénypontok
SilkySmooth kerámialapok

A kerámia természetéből adódóan rendkívül

sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok

egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos

kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a

kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így

haja tökéletesen csillogó lesz.

220 °C-ig szabályozható hőmérséklet

Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható

hőmérsékletnek köszönhetően

Ionos ápolás

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás

segítségével. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön

haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az

eredmény csodálatosan fényes, sima és

könnyen fésülhető haj.

Azonnali felmelegedés

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60

mp alatt használatra kész

Fogantyú zár

A hajegyenesítő lapjai összezárhatók. A

készülék alsó részén található zárszerkezet a

sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi

lehetővé és megóvja a hajegyenesítőt a

véletlen sérülésektől.

Elforgatható vezeték
Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését

a kábelek összegubancolódásának elkerülése

érdekében.

Biztonságos használat

Egyes hajegyenesítők és hajsütővasak

automatikus kikapcsolás funkcióval

rendelkeznek, melyet a teljes biztonság

érdekében terveztek. Ha elfelejtené

kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével

automatikusan kikapcsol.

Univerzális feszültségválasztás

Univerzális feszültségválasztás, hogy a

készülék tökéletes útitársa lehessen
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Műszaki adatok
Jellemzők
Kerámiabevonat: SilkySmooth kerámia

Elforgatható vezeték

Műszaki adatok
Feszültség: 110-240 V

Kábel hossza: 1,8 m

Melegítési idő: 60 mp

Maximális hőmérséklet: 220 °C

Fűtőelem típusa: PTC

Hajtípus
Eredmény: Egyenes

Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony

szálú

Szerviz
2 év világszerte érvényes garancia
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