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Technológia na mieru

Udržiava pevnosť vlasov*

Udržiava až 70 % vlhkosti

vlasov**

4-krát viac iónov pre žiarivý

účes***

 

BHS830/00

Prispôsobené vyrovnávanie pomocou SenseIQ

Preukázané udržanie až 93 % pevnosti vlasov*

Predstavujeme prispôsobenú žehličku na vlasy Philips s technológiou SenseIQ,

ktorá je navrhnutá tak, aby hlboko vnútri zachytila prirodzenú vlhkosť vašich

vlasov. A výsledok? Pevné vlasy a zdravo vyzerajúci lesk pri každej úprave vlasov.

Jednoduché používanie

Pohodlné tvarovanie účesu s rolovacím puzdrom

Jednoduché žehlenie vlasov s 3 režimami tvarovania

Presné tvarovanie účesu pomocou chladnej špičky

Kĺzanie bez ťahania vlasov

Rýchle tvarovanie

Starostlivosť o vaše vlasy

Jedinečná starostlivosť o vaše vlasy

Udržiava pevnosť vlasov

Systém Tetra Ionic pre lesklé vlasy

Technológia SenseIQ

Prispôsobuje žehliaci výkon a zabraňuje tak prehriatiu

Prispôsobené žehlenie vlasov

Snímanie teploty vlasov
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Hlavné prvky

Prispôsobiteľné

Technológia SenseIQ pre prispôsobené

žehlenie vlasov. Sníma. Aktívny digitálny

senzor meria teplotu vašich vlasov viac ako

20 000-krát počas stylingu. Prispôsobí.

Inteligentný mikroprocesor automaticky

nastavuje teplotu, aby zabránil prehriatiu

vlasov. Stará sa o vaše vlasy. Naša

technológia snímania a prispôsobovania

chráni vlasy pri stylingu a udržiava až 70 %

ich prirodzenej vlhkosti**.

Silné

Zaručuje udržanie až 93% prirodzenej

pevnosti vašich vlasov*, žehlička na vlasy so

SenseIQ zaisťuje, že vaše vlasy sa vo vnútri

cítia vždy zdravé, zatiaľ čo zvonka vyzerajú

elegantne a žiarivo.

Systém Tetra Ionic

Nechajte svoje vlasy pocítiť iónmi obohatené

prostredie pomocou systému Tetra Ionic.

Patentovaný dizajn uvoľňuje milióny iónov

pomocou 4 špeciálnych trysiek vnorených na

oboch stranách žehličky. Obohacujúce

molekuly odstraňujú statický náboj,

odstraňujú kučeravosť vlasov a dodávajú im

žiarivý lesk.

Snímanie

Jedinečné vlasy si vyžadujú jedinečnú

starostlivosť. Takže ťah po ťahu sa Philips

Straightener Prestige prispôsobuje vám. Jeho

aktívny digitálny senzor meria teplotu vašich

vlasov viac ako 20 000-krát počas stylingu,

aby vám zakaždým poskytol účes na mieru.

Adaptabilita

Inteligentný mikroprocesor je mysľou a

jadrom SenseIQ. Neustále analyzuje a

upravuje teplotu. Prispôsobením svojho tepla

pre vaše vlasy žehlička zabraňuje prehriatiu a

zároveň poskytuje očakávaný účes.

Starostlivosť

Doprajte svojim vlasom exkluzívnu

starostlivosť, ktorú si zaslúžia. Žehlička na

vlasy s technológiou SenseIQ udrží až 70 %**

vašej prirodzenej vlhkosti vlasov, aby ste mali

elegantné a zdravo vyzerajúce vlasy plné

lesku.

Kĺzanie bez ťahania vlasov

Prechádzajte po povrchu vašich vlasov bez

ťahania, a to vďaka mimoriadne hladkým

platniam ošetreným špeciálnym filmom proti

treniu.

Jednoduché žehlenie vlasov

Stačí stlačiť tlačidlo a zvoliť jeden z troch

režimov podľa typu vlasov: Rýchly režim.

Zahrieva sa na 210 ° C pre ťažko narovnateľné

vlasy vrátane hrubých, drsných alebo

kučeravých. Normálny režim. Zahreje sa na

190 ° C pre textúrované alebo jemne vlnité

vlasy. Jemný režim. Zahreje sa na 170 ° C pre

jemné, bledé, svetlé alebo farbené vlasy. Na

ochranu vlasov sa SenseIQ automaticky

aktivuje vo všetkých režimoch.

Presné tvarovanie účesu

Chcete si vytvoriť vlny? Žiaden problém.

Medzi platne umiestnite prameň vlasov a

počas kĺzania otočte žehličku smerom

dovnútra alebo von. Uchopte za chladnú

špičku voľnou rukou pre väčšiu kontrolu a

presnosť.
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Technické údaje

Vlastnosti

Otočný kábel

Indikátor pripravenosti na použitie

Háčik na odkladanie

Nastavenie: 3 režimy: Rýchly, Normálny,

Jemný

LED displej

Technické špecifikácie

Napätie: 110-240 V

Dĺžka kábla: 2 m

Čas nahriatia: 15 s

Veľkosť platne: 25 x 110 mm

Nastavenia teploty: 14

Teplota na tvorbu účesu: 120 °C – 230 °C

Automatické vypínanie: Áno, po 30 min

Príslušenstvo

Kryt na ochranu pred vysokou teplotou

Rolovacie púzdro odolné voči teplu

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom

Starostlivosť pomocou iónov: Áno, 4 iónové

trysky

Plávajúce platne

Technológia SenseIQ

* Režim SenseIQ pri 200 ° C, priemerné výsledky

* * Režim SenseIQ pri 170 ° C

* * * v porovnaní s modelom Philips HP8372
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