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Zalety
Pielęgnacja włosów

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną

zapewniająca lepszą pielęgnację włosów

Pielęgnacja jonowa

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji

jonowej. Naładowane ujemnie jony

zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają

stan włosów i wygładzają łuski włosów,

dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy

stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Temperatura działania 230°C

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Równomierne rozprowadzanie ciepła (EHD)
Zaawansowana technologia EHD+ firmy

Philips sprawia, że lokówka zawsze

rozprowadza ciepło równomiernie – nawet w

przypadku wysokich temperatur, a także

zapobiega powstawaniu szkodliwych,

gorących punktów. Dzięki temu można cieszyć

się większą ochroną, a co za tym idzie,

zdrowymi i lśniącymi włosami.

ThermoGuard
Funkcja ThermoGuard zapobiega

przypadkowemu nagrzaniu powyżej 200°C —

temperaturę zwiększa się co 5°C.

Błyskawiczne nagrzewanie

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania

i jest gotowa do pracy po 30 sekundach

Automat. blokowanie za pomocą przycisku
Zawsze masz pełną kontrolę. Koniec z

przypadkowym włączaniem i wyłączaniem

lokówki i zmianami temperatury dzięki funkcji

blokowania za pomocą przycisku.

Bezpieczne użytkowanie

Niektóre prostownice do włosów i lokówki są

wyposażone w funkcję automatycznego

wyłączania. Ta funkcja została zaprojektowana

z myślą o zapewnieniu spokoju ducha. Jeśli

urządzenie pozostanie włączone, wyłączy się

automatycznie po upływie 60 minut.

Blokada uchwytu

Prostownica do włosów jest wyposażona w

mechanizm łatwego zamykania. Umieszczony

w podstawie, umożliwia on łatwe i szybkie

spakowanie prostownicy oraz chroni ją przed

przypadkowymi uszkodzeniami.

Przewód o długości 1,8 m

Przewód zasilający 1,8 m

Obrotowy kabel
Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

Ustawienia cyfrowe

Cyfrowe, regulowane ustawienia temperatury

pozwalają za każdym razem uzyskać gładkie

włosy
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Dane techniczne
Dane techniczne
Czas podgrzewania: 30

Długość przewodu: 1,8 m

Maksymalna temperatura: 230 °C

Właściwości
Powłoka ceramiczna

Wskaźnik gotowości do użycia

Obrotowy kabel

Uchwyt do zawieszania

Pielęgnacja jonowa

Typ włosów
Rezultat: Proste

Grubość włosów: Średnia, Grube, Cienkie

Długość włosów: Długie, Krótkie

Serwis
2 lata gwarancji
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