
 

Уред за изправяне за
коса със SenseIQ

8000 Series

 
Персонализирана технология

Запазва до 70%** от хидратацията

Поддържа здравината на косата*

4 пъти повече йони***

 

BHS838/00

Силно оформяне за силна коса
Запазете 70% от естествената влага на косата си**
Уредът за изправяне на коса Philips от серия 8000 с технологията SenseIQ се адаптира към косата ви, за да запазва
естествената влага дълбоко навътре. Персонализираната производителност ви дава силна коса с жизнен блясък всеки път,
когато оформяте.

Лесна употреба
Дългите, изключително гладки плочи оформят повече с едно движение
Лесно изправяне с 3 режима за оформяне
За вас се грижат 14 настройки на температурата

Приставки
Студен връх за безопасно и стилно оформяне
Калъфът за съхранение може да се използва и като топлоустойчива постелка

Грижа за вашата коса
Грижете се по специален начин за вашата коса

Технология SenseIQ
Персонализирано изправяне
Усеща температурата на косата
Адаптира ефективността на изправянето
Уникална тетрайонна система за блясък без наелектризиране
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Акценти
Персонализирани

Технологията SenseIQ усеща, адаптира и се грижи в
реално време за елегантно изправяне с добавен
блясък. Инфрачервените сензори мерят
температурата на косата ви над 20 000 пъти на сесия
и регулират топлината, за да предотвратят
увреждане, като задържат до 70% от естествената
влага на космите ви*, като същевременно вливат в
тях милиони йони.

Усеща

С всеки един ход активният цифров сензор измерва
температурата на косата ви повече от 20 000 пъти за
едно оформяне на косата, за да ви осигури
индивидуална грижа всеки път, когато оформяте
прическата си.

Адаптира

Интелигентният контрол на топлината предпазва
косата ви по уникален начин. Интелигентният
микропроцесор анализира и регулира температурата
на въздушния поток, адаптирайки се към косата ви, за
да предотврати прегряване.

Грижа

Подарете на косата си изключителната грижа, която
заслужава. Технологията SenseIQ запазва до 70%**
от естествената хидратация на косата ви, за да
осигури гладка, здрава на вид коса, пълна с блясък.

Тетра йонна система

Патентованата технология освобождава милиони
йони, за да премахне статичното електричество и да
даде на косата ви лъскав блясък. Четири мощни струи
разпределят йони равномерно, за да достигнат всяка
нишка.

Дълги, изключително гладки плочи

Изключително гладките нагревателни плочи са с 20%
по-големи***, за да могат да оформят повече с всеки
ход. Специалното покритие против триене се плъзга
лесно по косата, без да я дърпа.

3 предварително настроени режима

Изберете от 3 режима в зависимост от вида на
косата ви: бързо, нормално или нежно. SenseIQ се
активира автоматично, за да защити косата ви във
всички режими.

14 настройки на температурата

Пълна гама от температури може да се настрои от
120 до 230°C за различни типове коса и стилове.

Студен връх

Върхът на машата е изолиран, за да остане хладен на
допир, за оформяне на прическа с две ръце на
труднодостъпни места, като задната част на главата.

Калъф за съхранение

Защитният калъф и стилната чантичка са удобни за
съхранение и пътуване. Калъфът служи и като
топлоустойчива постелка, когато е отворен.
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Спецификации
Технически спецификации
Напрежение: 240 V
Дължина на кабела: 2 м
Мощност: 1800 W

Сервиз
Световна гаранция: 2 години

Щадящи технологии
Йонна технология: 2 x йони

Приставки
Концентратор: 7 мм

 

* късане на косата, изпробвано след 3 месеца симулирана
употреба. Изпробвано върху коса на лице с европеиден/
китайски произход, неувредена коса при 200°C.

* * Когато се използва с режим SenseIQ
* * * спрямо HP8372
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