
 

Suoristin

Prestige Pro
 

Tarkka lämpötilan säätö

Hoitava ionitoiminto

Lämpenemisaika vain 10
sekuntia

10 sekunnin kuumenemisaika

 

HPS930/00

Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön

Philips Pro -suoristin on Philipsin paras suoristin. Joustavat titaanilevyt takaavat parhaan mahdollisen

lämmönjohtavuuden ja ehkäisevät hiusvaurioita. Suoristimen kuumenemisaika on vain 10 sekuntia ja siinä on

digitaalinen lämpötilan säätö.

Upeasti muotoiltu kampaus

Ammattimainen titaanipinnoitus takaa parhaan mahdollisen lämmönjohtavuuden

Hellävaraisempi hiuksille

Joustavat levyt ehkäisevät hiusvaurioita

Ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset

Helppokäyttöinen

100 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Lämpenee vain 10 sekunnissa

Johdon pituus 2,5 m

Digitaaliset lämpötila-asetukset

Lämpösuojus

2 vuoden takuu ja 3 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen verkossa



Suoristin HPS930/00

Kohokohdat

Titaanipinnoitetut levyt

Titaani on materiaalina yleinen ammattilaisten

käytössä. Se on erittäin kestävää ja johtaa

lämpöä uskomattoman nopeasti, joten tuloksia

tulee nopeammin, etkä joudu vetämään

suoristinta hiusten läpi yhä uudelleen. Titaani

on myös mikroskooppisesti keramiikkaa

sileämpää, joten kitkaa on vähemmän eivätkä

hiukset vahingoitu yhtä paljon.

Joustavat suorituslevyt

Joustavat levyt liikkuvat, jos painat hiuksia

liikaa suoristuksen aikana, ja vähentävät näin

hiusjuurten vahingoittumista ja hiusten

katkeilua.

Pitkät ammattitason suorituslevyt

Pitkien 100 mm:n levyjen ansiosta hiuskontakti

on parempi ja hiukset suoristuvat helpommin

ja nopeammin.

Ionic Care

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät

hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä,

hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja.

Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Lämpenee 10 sekunnissa

Tehokkaan lämmittimen ja titaanilevyjen

ansiosta lämpenee vain 10 sekunnissa. Voit

aloittaa suoristamisen heti, kun käynnistät

suoristimen.

Digitaaliset lämpötila-asetukset

Digitaalisen näytön ansiosta voit valita juuri

omalle hiustyypillesi parhaiten sopivan

lämpötilan.

2,5 m:n johto

Ammattitasoinen 2,5 metrin pituinen johto

tekee käytöstä entistä helpompaa missä

tahansa.

Lämpösuojus

Käytännöllisen lisävarusteen ansiosta

suoristimen voi panna säilytykseen nopeasti

käytön jälkeen.

Pitkäkestoinen takuu

Pidennä 2 vuoden takuuta 3 vuoden

lisätakuulla, kun rekisteröit tuotteen verkossa 3

kuukauden kuluessa ostoksesta.



Suoristin HPS930/00

Tekniset tiedot

Hoitavat tekniikat

Ionic Care

Joustavat levyt

Tekniset tiedot

Jännite: 110-240 V

Lämmitintyyppi: Tehokas lämmitin

Lämpenemisaika: 10 sekuntia

Johdon pituus: 2,5 m

Enimmäislämpötila: 230 °C

Ominaisuudet

Pyörivä johto

Ripustuslenkki

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: 3

lisävuotta rekisteröinnin jälkeen
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