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Płytki z keratyną

Wibrujące płytki

Jonizacja

Temperatura działania 230°C

 

HP8371/00 Zdrowe włosy i dodatkowa
pielęgnacja

Prostownica Philips Prestige doskonałe dba o włosy podczas stylizacji dzięki

pielęgnacji jonowej i ceramicznym płytkom z keratyną. Uzyskaj optymalne

rezultaty i lśniący wygląd dzięki delikatnie wibrującym płytkom.

Łatwość użytkowania
Cyfrowe, regulowane ustawienia temperatury pozwalają uzyskać gładkie włosy

Wskaźnik gotowości do pracy

Blokowanie za pomocą przycisku zapewnia bezpieczeństwo i łatwe przechowywanie

Przewód o długości 2,5 m

W zestawie: etui odporne na ciepło

Szybkie nagrzewanie — 30 sek.

Doskonale wystylizowane włosy
Płytki ceramiczne z keratyną zapewniają gładkie i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste i lśniące włosy

Maksymalna temperatura działania 230°C pozwalająca uzyskać wspaniałe efekty

Mniejsza szkodliwość dla włosów
Delikatnie wibrujące płytki zapewniające optymalne efekty stylizacji

Delikatne ustawienie temperatury umożliwiające poprawienie fryzury



Prostownica HP8371/00

Zalety
Płytki ceramiczne z keratyną

Płytki ceramiczne z keratyną płynnie

przesuwają się po włosach, zapewniając

lśniącą i gładką fryzurę.

Delikatnie wibrujące płytki

Delikatnie wibrujące płytki równomiernie

rozprowadzają włosy, zapewniając optymalne

efekty stylizacji każdego rodzaju włosów.

Jonizacja

Naładowane ujemnie jony zapobiegają

elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i

wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny

blask. W rezultacie włosy stają się proste,

gładkie i lśniące.

Temperatura działania 230°C

Wysoka temperatura działania umożliwia

zmianę fryzury, aby uzyskać żądany wygląd.

Krótki czas nagrzewania
Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania

i jest gotowa do pracy po 30 sekundach.

Cyfrowa regulacja temperatury

Cyfrowy wyświetlacz z 12 ustawieniami

temperatury do 230°C daje pełną kontrolę,

pozwalając dostosować temperaturę do typu

włosów i uzyskać gładkość.

Delikatne ustawienie temperatury

Odśwież swój styl w ciągu dnia, korzystając z

delikatnego ustawienia temperatury, które

zapobiega przegrzewaniu i dba o zdrowie

włosów.

Wskaźnik gotowości do pracy

Wskaźnik pokazuje, gdy płytki nagrzały się do

właściwej temperatury – od razu wiesz, kiedy

możesz zacząć układać fryzurę.

Blokowanie za pomocą przycisku

Płytki można zablokować razem, co zapewnia

bezpieczeństwo i łatwe przechowywanie.

Przewód o długości 2,5 m

Profesjonalny przewód o długości 2,5 m

zapewnia łatwość obsługi w dowolnym

miejscu.

W zestawie: etui odporne na ciepło

W zestawie: etui odporne na ciepło
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Dane techniczne
Dane techniczne
Czas podgrzewania: 30 s

Długość przewodu: 2,5 m

Maksymalna temperatura: 230 °C

Właściwości
Powłoka ceramiczna

Automatyczne wyłączanie: po 60 min

Wskaźnik gotowości do użycia

Obrotowy kabel

Materiał płytek: Płytki ceramiczne z keratyną

Typ włosów
Rezultat: Proste

Długość włosów: Długie, Średnia, Krótkie

Grubość włosów: Grube, Cienkie

Serwis
2 lata gwarancji

Technologie dbające o włosy
Pielęgnacja jonowa
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