
 

 

Philips
Selfie Žehlička na vlasy

Profesionální teplota 210 °C
Keramické destičky
Doba zahřívání 60 sekund

HP8303/00
Vždy při ruce

Snadno rovnejte a tvarujte vlasy doma
Rovnejte a tvarujte vlasy s touto snadno použitelnou žehličkou Philips Selfie. Díky tomuto 
výrobku je tvorba účesu doma rychlá a pohodlná. Na důležitých fotografiích budete 
vypadat úchvatně.

Krásně upravené vlasy
• Keramické destičky pro dokonalé klouzání a rovné vlasy
• Profesionální teplota 210 °C pro dokonalý výsledek jako ze salónu

Snadné použití
• Jednoduchá aplikace s výukovými videi a postupy s ukázkou úprav účesů
• Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 60 sekund
• Užitečný otočný kabel předchází zamotání
• Vhodná pro použití kdekoliv na světě díky univerzálnímu napájení



 Keramické destičky

Napuštěné keramické destičky pro dokonale hladké 
klouzání a rovné vlasy

Úprava při teplotě 210 °C

Tato teplota umožňuje změnit tvar účesu a díky ní 
získáte dokonalý vzhled, jako byste právě přišli ze 
salónu.

Aplikace Beauty Guide

Jednoduchá výuková videa a postupy s využitím 
vlasových stylerů Philips. Objevte tipy a triky, 

vytvořte opravdu moderní účesy a podívejte se, jak 
vám účes sluší díky virtuálním ukázkám. Uložte je na 
svůj profil a sdílejte je s přáteli! (Podporováno na 
většině zařízení se systémem Android. V obchodu 
Google Play vyhledejte „Philips Beauty Guide“ 
a stáhněte si bezplatnou aplikaci.)

Rychlé zahřátí

Vlasová žehlička s rychlým zahřátím, je připravena 
k použití za 60 sekund.

Otočný kabel

Technologie otočného kabelu umožňuje jeho 
otáčení a zabraňuje tak zbytečnému zamotání.

Univerzální napájení
Tuto žehličku můžete použít kdekoli na světě a je 
kompatibilní s napětím v rozmezí 110–240 V.
HP8303/00

Specifikace
Technické údaje
• Maximální teplota: 210 °C
• Délka kabelu: 1,6 m
• Doba zahřátí: 60 s
• Napětí: Celosvětový V
• Rozměry destičky: 19x85

Funkce
• Materiál destiček: Keramický
• Otočný kabel: Ano
• 2letá záruka: Ano
•
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