
 

Žehlička na vlasy

Prestige

 
Jedinečná technologie pro vaše
vlasy

Vlasy si uchovají přirozenou
pevnost*

Udrží až 70% přirozenou vlhkost
vlasů**

4krát více iontů pro lesklé
vlasy***

 

BHS830/00

Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s

technologií SenseIQ
Vlasy si uchovají až 93 % své přirozené elasticity a pevnosti*

Představujeme chytrou žehličku na vlasy od Philips s technologií SenseIQ, která

byla navržena tak, aby vlasům zachovala jejich přirozenou vlhkost. Výsledek? Silné

vlasy a zdravý lesk po každém použití.

Technologie SenseIQ

Přizpůsobí se vašim vlasům

Snímá teplotu vlasů

Přizpůsobuje výkon žehlení vlasů a zabraňuje jejich přehřívání

Péče o vaše vlasy

Vlasy si uchovají svou pevnost

Systém Tetra Ionic pro lesklé vlasy

Pečuje o vaše vlasy jedinečným způsobem

Snadné použití

Rychlý styling

Hladce klouže po vlasech

Snadné žehlení vlasů díky 3 režimům stylingu

Precizní styling s pomocí využití chladného zaobleného hrotu žehličky

Styling na cesty díky praktickému pouzdru
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Přednosti

Personalizované

Technologie SenseIQ pro žehlení vlasů na

míru. Vnímá. Digitální snímač měří teplotu

vašich vlasů více než 20 000krát během

jednoho stylingu vlasů. Přizpůsobí se.

Inteligentní mikroprocesor automaticky upraví

teplotu, aby nedošlo k přehřátí vlasů. Pečuje.

Naše technologie snímání teplotu a chrání

vlasy při úpravě účesu a uchová až 70 % jeho

přirozené vlhkosti**.

Elasticita a síla

Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

uchová až 93 % přirozené pevnosti vašich

vlasů*. Zajistí, že vaše vlasy budou uvnitř vždy

zdravé a na pohled elegantní a lesklé.

Tetra ionizační systém

Se systémem Tetra Ionic vaše vlasy pocítí

obohacující iontovou péči. Patentovaný design

uvolňuje miliony iontů pomocí 4 speciálních

trysek umístěných po obou stranách žehličky.

Pečující molekuly eliminují statickou elektřinu,

zacuchání a dodají vašim vlasům dokonalý

lesk.

Vnímá

Jedinečné vlasy vyžadují jedinečnou péči.

Žehlička na vlasy Philips Straightener Prestige

se vám přizpůsobuje s každým tahem. Její

digitální snímač měří teplotu vašich vlasů více

než 20 000krát během každé úpravy účesu

a zajistí vám tak zážitek na míru pokaždé, když

potřebujete vlasy upravit.

Přizpůsobuje se

Inteligentní mikroprocesor řídí technologii

SenseIQ. Neustále analyzuje a upravuje

teplotu. Žehlička na vlasy přizpůsobuje teplotu

vašim vlasům a zabraňuje přehřátí. Zároveň

vždy docílíte stylingu, jaký očekáváte.

Pečuje

Dopřejte svým vlasům exkluzivní péči, jakou si

zaslouží. Žehlička na vlasy s technologií

SenseIQ dokáže uchovat až 70 %** přirozené

vlhkosti vašich vlasů a zajistit tak hladké,

zdravě vypadající vlasy plné lesku.

Rychlý styling

Žehlička se nahřeje během několika sekund

a díky destičkám větším o 20 %*** klouže po

vlasech v menším počtu tahů. Vyberte si ze

14 nastavení teploty a vytvořte si přesně takový

styling, jaký potřebujete.

Hladce klouže po vlasech

Klouže po povrchu vlasů bez tahání díky

mimořádně hladkým destičkám, které jsou

speciálně ošetřeny proti vytváření tření.

Snadné žehlení vlasů

Stisknutím tlačítka vyberte jeden ze tří režimů

podle typu vlasů: Rychlý režim. Zahřívá na

teplotu 210 °C, určen pro vlasy, které se obtížně

narovnávají, včetně silných, hrubších nebo

kudrnatých vlasů. Normální režim. Zahřívá na

190 °C pro použití na vlasy lehce zvlněné

vlasy. Šetrný režim. Zahřívá na teplotu 170 °C

a používá se na jemné, světlé, blond nebo

barvené vlasy. Z důvodu ochrany vlasů se

funkce SenseIQ automaticky aktivuje ve všech

těchto režimech.
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Specifikace

Pečující technologie

Technologie SenseIQ: Ano

Ionizační péče: Ano, 4 ionizační trysky

Funkce

Nastavení: 3 režimy: rychlý, normální, šetrný

Automatické vypnutí: po 60 min

Displej LED: Ano

Otočný kabel: Ano

Háček na zavěšení: Ano

Technické údaje

Doba zahřátí: 15 s

Napětí: 110–240 V

Délka kabelu: 2 m

Příslušenství

Pouzdro: Tepluvzdorné cestovní pouzdro

Krytka chránící před teplem: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

 

* Režim SenseIQ při 200 °C, průměrné výsledky

* * Režim SenseIQ při 170 °C

* * * oproti modelu Philips HP8372

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2020‑02‑12

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 39067 28

www.philips.com

http://www.philips.com/

