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Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
s keramickými platňami napustenými keratínom
Nová žehlička KeraShine Ionic od spoločnosti Philips s keramickými platňami napustenými 
keratínom je šetrnejšia k vašim vlasom a zároveň vám umožní dosiahnuť rovný účes, 
po ktorom túžite.

Účesy s nádherným tvarom
• Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy

Menšie poškodenie vlasov
• Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom
• Zdravé vlasy bez horúcich bodov vďaka rovnomernému rozloženiu tepla
• Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy
• ThermoGuard zabráni náhodnému vystaveniu vlasov teplote nad 200 °C
• Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou zaručia dokonale hladké účesy

Jednoduché používanie
• Rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 30 sekúnd
• Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov
• Automatické vypnutie po 60 min.
• Zámok na uzavretie rukoväte pre jednoduché a bezpečné odkladanie
• Šnúra s dĺžkou 1,8 m
• Funkcia zamknutia tlačidiel zabraňuje náhodnej zmene nastavení



 Starostlivosť o vaše vlasy

Ochranná keramická vrstva so zapusteným 
keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy

Starostlivosť pomocou iónov

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť 
pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité 
ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy 
a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší 
lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a 
dokonale upravené vlasy.

Profesionálna teplota 230 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar 
účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom 
túžite.

Rovnomerné rozloženie tepla
Pokročilá technológia Philips EHD+ znamená, 
že váš stylingový nástroj bude vždy rozdeľovať 
teplo veľmi rovnomerne – aj pri vysokých 
teplotách, pričom zároveň zabráni tvorbe 
škodlivých horúcich miest. Tým získate 
zvýšenú ochranu, vďaka ktorej budú vaše vlasy 
zdravšie a lesklejšie.

ThermoGuard
Technológia Thermoguard zabraňuje 
náhodnému vystaveniu vlasov príliš vysokej 
teplote tak, že pri teplotách nad 200 °C 
umožňuje ďalšie zvyšovanie teploty len pomaly 
po 5 °C.

Okamžité zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 
30 sekúnd je pripravená na použitie

Funkcia automatického zámku tlačidiel
Majte tvarovanie účesu vždy pod kontrolou. 
Vďaka funkcii uzamknutia tlačidiel už nikdy 
neúmyselne nevypnete zariadenie ani 
nezmeníte nastavenie teploty.

Bezpečné používanie

Niektoré žehličky na vlasy a kulmy sú vybavené 
funkciou automatického vypnutia. Jej úlohou je 

dodať vám pocit istoty. Ak zariadenie 
ponecháte zapnuté, po 60 minútach sa 
automaticky vypne.

Zámok uzatvárania rukoväte

Žehlička na vlasy je vybavená uzamykacím 
mechanizmom. Tento zámok, ktorý je 
umiestnený v spodnej časti žehličky, uzamkne 
platne žehličky, čím zabezpečí rýchle a 
jednoduché odkladanie a zároveň žehličku na 
vlasy chráni pred náhodným poškodením.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Otočný kábel
Užitočná technológia otočného kábla 
zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho 
zamotaniu.
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Technické špecifikácie
• Čas zahrievania: 30
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Maximálna teplota: 230 °C

Vlastnosti
• Indikátor pripravenosti na použitie: áno
• Otočný kábel: áno
• Keramická vrstva: áno

• Závesná slučka: áno
• Ionizačný kondicionér: áno

Typ vlasov
• Konečný výsledok: Rovné
• Dĺžka vlasov: Dlhá, Krátke
• Hustota vlasov: Stredná, Husté, Riedke

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka: áno
•
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