
 

Juuksesirgendaja

Prestige Pro

 
Titaanist painduvad plaadid

Täpne reguleerimine 230 °C

Ioonhooldus läikivateks juusteks

10 s soojenemisaeg

 

HPS930/00

Professionaalne sirgendamine tänu

titaankattega plaatidele
Philipsi sirgendaja Prestige Pro titaankattega plaadid pakuvad kiireid ja professionaalseid tulemusi. Tänu 10-

sekundilisele soojenemisajale saate sirgendajat kohe kasutama hakata ja temperatuuriseadistustega digitaalne

ekraan tagab optimaalse kontrolli.

Kaunid soengud

Titaankattega plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Vähem juuksekahjustusi

Painduvad plaadid väldivad juuste katkemist

Ioonhooldus tagab siledad, pusadeta ja läikivad juuksed

Lihtne kasutada

100 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Kiire kuumenemisaeg 10 s

2,5 m pikkune toitekaabel

Digitaalsed temperatuuriseadistused tagavad täieliku kontrolli

Kuuma eest kaitsev kate

Kaheaastane garantii, millele lisandub veebis registreerimisel kolm aastat



Juuksesirgendaja HPS930/00

Esiletõstetud tooted

Titaankattega plaadid

Professionaalsed titaankattega plaadid

paremaks soojusjuhtivuseks. Plaatide

suurepärane materjal on vastupidav ja juhib

kiiresti soojust, tagades kiire ja ühtlase

sirgendamise.

Painduvad sirgendusplaadid

Painduvad plaadid liiguvad siis, kui

sirgendamise ajal rakendatakse liiga suurt

survet. See kaitseb juuksekarva kahjustamise

eest ja seetõttu hoiab ära juuste üldise

murdumise.

Pikad profitaseme plaadid

Pikemad 100 mm plaadid võimaldavad

paremat kontakti juustega ning aitavad

saavutada täiuslikud sirgendamistulemused

hõlpsamalt ja kiiremini.

Ioonhooldus

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest

staatilise elektri, hooldavad juukseid ja

silendavad neid, andes sära ja läiget.

Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta

juuksed.

Kuumenemisaeg 10 s

Suure jõudlusega küttekeha ja titaanplaadid

tagavad kohese soojenemise, kõigest

10 sekundiga. Lülitage seade sisse ja alustage

sirgendamist.

Digitaalne temperatuuriseadistamine

Tehke hõlpsalt erinevaid soenguid,

reguleerides temperatuuri vahemikus 140–

230 °C. Ainulaadne temperatuuri

reguleerimisratas ja digitaalne ekraan

võimaldavad täpset kontrolli ning tagavad

professionaalsed tulemused.

2,5 m toitekaabel

Professionaalne 2,5 m toitekaabel tagab

mugava kasutamise.

Kuuma eest kaitsev kate

Praktiline lisatarvik aitab sirgendajat pärast

kasutamist koheselt hoiustada.

Pikk garantii

Kaheaastane garantiiperiood ja kolmeaastane

lisagarantii, kui registreerite oma toote veebis

kolme kuu jooksul pärast ostu tegemist.
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Spetsifikatsioon

Hooldustehnoloogiad

Ioonhooldus

Painduvad plaadid

Tehnilised andmed

Pinge: 110-240 V

Küttekeha tüüp: Võimas küttekeha

Kuumenemisaeg: 10 sekundit

Juhtme pikkus: 2,5 m

Maksimaalne temperatuur: 230 °C

Omadused

Pöörlev juhe

Riputusaas

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii: Lisaks kolm

aastat registreerimise korral
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