
 

Hajegyenesítő

Prestige

 
Keratinborítású lapok

Rezgőlapok

Ionos ápolás

230 °C-os professzionális
hőmérséklet

 

HP8361/00

Egészséges kinézetű frizura
extra gondoskodással

A Philips Prestige hajegyenesítő tökéletes gondoskodást nyújt hajának, miközben

keratinborítású kerámialapjaival és az ionos ápolással kialakítja a kívánt frizurát.

Mindig számíthat az optimális eredményre és a ragyogó hajra a gyengéden

vibráló lapok jóvoltából.

Gyönyörűen formázott haj
Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

Akár 230 °C-os, professzionális magas hőmérséklet a tökéletes eredményért

Egyszerű használat
Üzemkész állapotjelző

Billentyűzár-funkció a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében

2,5 méter hosszú vezeték

Mellékelt tartozék: hőálló tok

Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval

Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész

Kevésbé károsítja haját
Gyengéden rezgő lapok az optimális formázási eredményekért

Kíméletes hőmérséklet-beállítás a igazításokhoz



Hajegyenesítő HP8361/00

Fénypontok
Keratinos kerámia lapok

A keratinborítású kerámialapok könnyen

átsiklanak haján a ragyogó megjelenés

érdekében.

Gyengéden rezgő lapok

A gyengéden rezgő lapok egyenletesen

szétterítik a hajat, hogy még optimálisabb

formázási eredményt biztosítsanak az egész

hajon.

Ionos ápolás

A negatív töltésű ionok megszüntetik az

elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és

ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen

fésülhető, csillogóan ragyogó haj.

230 °C-os professzionális hőmérséklet

Ez a professzionális magas hőmérséklet

lehetővé teszi haja formázását, és olyan

frizurát biztosít, amilyet szeretne.

Gyors felmelegedési idő
A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30

mp alatt használatra kész.

Digitális hőfokbeállítás

A 12 hőmérséklet-beállítással rendelkező

digitális kijelző akár 230 °C-on is teljes körű

vezérlést biztosít Önnek a hajtípusához illő

hőmérséklet beállításához a lágy eredmény

érdekében.

Kíméletes hőmérséklet-beállítás

Frissítse fel stílusát a nap folyamán a

kíméletes hőmérséklet-beállítással, mely

megakadályozza a túlmelegedést, és

gondoskodik haja egészséges megjelenéséről.

Üzemkész állapotjelző

Jelzi, amikor a hajformázó elérte a kívánt

hőmérsékletet, így azonnal láthatja, hogy

elkezdheti a hajformázást.

Billentyűlezáró funkció

A lapok egymáshoz rögzíthetők a biztonságos

és egyszerű tárolás érdekében.

2,5 m-es kábel

A professzionális, 2,5 méter hosszú vezetékkel

bárhol könnyedén használhatja.

Mellékelt tartozék: hőálló tok

Mellékelt tartozék: hőálló tok
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Műszaki adatok
Jellemzők
Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

Kerámiabevonat

Készenlétjelző fény

Elforgatható vezeték

Hajegyenesítő lapok anyaga: Keratinborítású

kerámialapok

Műszaki adatok
Kábel hossza: 2,5 m

Melegítési idő: 30 mp

Maximális hőmérséklet: 230 °C

Hajtípus
Eredmény: Egyenes

Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid

Hajvastagság: Vastag szálú, Vékony szálú

Szerviz
2 év világszerte érvényes garancia

Ápoló technológiák
Ionos ápolás
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