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Освободете фризьора в себе си
SalonStraight Seduce
Накарайте хората да се заглеждат във вашата прическа. SalonStraight Seduce има керамични пластини, регулируеми цифрови
настройки и върховна професионална температура от 210°C, която ви позволява да създавате хубави прически с права,
вълниста или къдрава коса.

Лесна употреба
Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
За две напрежения, за ползване навсякъде по света
Автоматично изключване след 60 минути
Индикатор за готовност
Халка за лесно и удобно съхранение
Захранващ кабел 1,8 м

Красиво оформена прическа
Цифрови настройки на нагряването за изключителна гладкост при всеки тип коса
Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса
Заоблени краища за идеални къдрици и прекрасни вълнисти кичури
Професионално висока температура 210°C за идеален резултат като от фризьорски салон

По-малко увреждане на косата
Технология EHD+ за допълнителна защита и по-блестящ резултат
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Акценти
Керамични пластини

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и
естествено издръжлива, поради което е един от най-
добрите материали за изправящи пластини.
Пластините се плъзгат без усилие през косата ви и я
правят идеално бляскава.

Цифрови настройки на нагряването

Цифровите настройки на нагряването позволяват
лесно и бързо да изберете необходимата ви функция
или да регулирате температурата за оформяне на
прическа, като използвате цифровия дисплей. Това ви
позволява да изберете идеалната температура за
вашата коса и конкретните ви нужди. В резултат
имате идеално оформена прическа с натискане само
на един бутон.

Заоблени краища
Керамичните пластини с леко заоблени краища
правят създаването на извивки и къдрици по-лесно от
всякога. Увийте косата около заобления край и
просто издърпайте машата за изправяне надолу както
обикновено.

Професионална температура 210°C

Тази висока температура ви позволява да оформите
различно прическата си, постигайки идеален вид, все
едно току-що излизате от фризьорския салон.

Технология EHD+

С иновативната технология EHD+ (равномерно
разпределяне на топлината) на Philips уредът за
прически винаги, дори при висока температура,
разпределя топлината много равномерно и
предотвратява увреждащите косата горещи точки.
Това ви дава допълнителна защита и помага да
запазите косата си здрава и блестяща.

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на дръжката и
дава още една възможност за съхранение, особено
удобна за използване вкъщи или при отсядане в
хотел.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта
кабела, за да предотврати заплитане.

За две напрежения

За две напрежения, за ползване навсякъде по света

Индикатор за готовност

Показва кога уредът за прически е достигнал
подходящата температура, за да виждате с един
поглед кога сте готови да започнете.

Безопасна употреба

Някои преси за изправяне и маши за къдрене на коса
са оборудвани с функция за автоматично изключване.
Тя е създадена, за да ви осигури спокойствие. Ако
бъде оставен включен, уредът ще се изключи
автоматично след 60 минути.

Кабел 1,8 м

Захранващ кабел 1,8 м
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Спецификации
Технически спецификации
Захранване: 45-65 W
Напрежение: 110-240 V
Дължина на кабела: 1,8 m

Тип коса
Краен резултат: Права, Вълниста
Сегашна прическа: Права, Вълниста, Къдрава
Дължина на косата: Дълга, Средно
Гъстота на косата: Тънка, Гъста
За чуплива коса

Сервизно обслужване
Резервни части
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