
 

Plattång

5000 Series
 

ThermoShield-teknik

50 % snabbare plattning

35 % slätare rörliga plattor

2x jonisk hårvård

 

BHS530/00

Styla med mindre värmeskador*
med ThermoShield-teknik

Styla håret med ThermoShield-teknik. För en konsekvent temperatur från hårroten till hårtoppen, mindre

värmeskador och friskt hår. Få håret att glänsa ännu mer med 2x jonisk hårvård som skapar många vackra och

friss-fria stilar.

Lättanvänd

Lättavläst innovativ temperaturdisplay

Värmetålig ihoprullningsbar matta medföljer

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 30 sekunder

105 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

Kall spets ger enklare och säkrare användning

Vackert stylat hår

Platta eller locka för olika stilar

Temperaturintervall från 120 upp till 230 °C

Vårda och skydda

Keramikplattor som belagts med arganolja för bra glidförmåga

50 % snabbare plattning**

35 %*** slätare rörliga plattor för skonsam styling

ThermoShield-teknik för mindre värmeskador

2x jonisk hårvård*** för krusningsfritt och glänsande hår



Plattång BHS530/00

Funktioner

ThermoShield-teknik

Med ThermoShield-tekniken kan du styla med

mindre värmeskador. Sensorn reglerar

temperaturen så att håret får den ultimata

och jämna stylingen den förtjänar, från rot till

topp.

50 % snabbare plattning

Släta plattor hjälper plattången att glida

mjukt över håret, vilket leder till att du ägnar

mindre tid åt styling och mer tid åt att njuta

av samma fantastiska resultat.

35 % slätare rörliga plattor

35 % slätare plattor med rörlig teknik för lätt

glidförmåga i varje drag. De avancerade

rörliga keramikplattorna rör sig för att justera

trycket mot håret. Detta säkerställer jämn

värme och jämnt tryck mot håret för bra

stylingprestanda.

2x jonisk hårvård

Det här kraftfulla jonsystemet förstärker

hårets glans med dubbelt så mycket

joniserande vård per stylingsession. Håret

laddas med miljontals negativa joner per

kubikcentimeter vilket tar bort statisk

elektricitet, gör håret mjukare och sluter

hårstrånas porer. Så du kan njuta av

krusningsfritt hår med härlig glans.

Plattor som belagts med arganolja

Plattången använder keramiska plattor som

belagts med arganolja för att göra stylingen

snabb och smidig med en glidförmåga som

känns lika silkeslen som ditt hår ser ut.

Skapa dina favoritstilar

Du kan göra allt – från elegant och snyggt

rakt hår till enkla vågor eller iögonfallande

lockar. Vad blir det i dag?

Brett temperaturintervall

Välj mellan ett temperaturintervall från 120

upp till 230 °C för mer varaktigt resultat och

mindre hårslitage.

105 mm långa plattor

De långa plattorna på 105 mm gör det möjligt

att få bättre kontakt med håret så att du får

perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.

Innovativ temperaturdisplay

Den unika kombinationen av 360°

temperaturratt och LED-display ger dig

absolut temperaturkontroll.
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Specifikationer

Funktioner

Roterbart sladdfäste

"Klar att använda"-indikator

Plattmaterial: Keramiska, belagda med

arganolja

Förvaringskrok

Plattlås

Tillbehör

Värmetålig ihoprullningsbar matta

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,8 m

Spänning: 110-240 V

Uppvärmningstid: 30 sek

Plattstorlek: 25 x 105 mm

Värmeinställningar: 12

Typ av temperaturkontroll: Temperaturratt,

med LED-indikator

Stylingtemperatur: 120–230 °C

Automatisk avstängning: Ja, efter 30 minuter

Design

Färg: Ljusrosa metallic

Service

2 års världsomfattande garanti

Omsorgsfulla tekniker

Joniskt vårdande: Dubbelt så många joner

Rörliga plattor

* Samma stylingresultat uppnås med lägre

värmeexponering vid 180 °C jämfört med HP8361 vid

210 °C

* *Jämfört med HP8361

* **Jämfört med BHS677

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2022‑12‑09

Version: 7.0.1

EAN: 08 71010 39741 54

www.philips.com

http://www.philips.com/

