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Enkel pleie for håret ditt
Den nye Philips-hårføneren er stilig, kompakt og kraftig. En effekt på 1200 W gjør

at du kan tørke håret skånsomt og raskt. Fleksible velværeinnstillinger er designet

for å imøtekomme ulike fønebehov og for å gi ekstra velvære.

Vakkert frisert hår

1200 W skånsom tørking for flotte resultater

Den konsentrerte luftstrømmen gir et polert, glansfullt utseende

Lett å bruke

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å ta med seg

Tre fleksible forhåndsvalgte tørkeinnstillinger for forskjellige behov

Kompakt design for enkel håndtering og transport

Rask luftinnstilling for effektiv, men skånsom tørking

Mindre skade på håret

Kaldluftinnstilling for ekstra skånsom tørking

ThermoProtect-temperaturinnstilling
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Høydepunkter

Sammenleggbart håndtak

Denne hårføneren drar fordel av et

sammenleggbart håndtak. Resultatet er en liten

og kompakt hårføner som enkelt kan plasseres

på de minste stedene, og som du kan ta med

deg overalt.

1200 W

Denne hårføneren på 1200 W produserer det

optimale nivået av luftstrøm og skånsom

tørkeeffekt, noe som gir vakre resultater hver

dag.

Tre forhåndsvalgte tørkeinnstillinger

Denne kompakte hårføneren gir deg tre

forhåndsvalgte varme- og

hastighetsinnstillinger for kjøling, pleie eller

rask tørking.

Kaldluftinnstilling

Kaldluftinnstillingen gjør at du kan tørke håret

på ganske lave temperaturer for å gjøre minst

mulig skade, noe som passer for ekstra fint, tørt

og skadet hår. Innstillingen passer perfekt i den

varme sommersesongen.

Kompakt størrelse

Denne hårføneren er kompakt og ergonomisk

og drar nytte av en moderne design. Dette gir

deg en føner som er lett og enkel å håndtere.

Rask luftinnstilling

Rask luftinnstilling (II) gir høyere temperatur og

kraftigere luftstrøm. Selv om størrelsen er

kompakt, gjør effekten på 1200 W at du kan

tørke håret på en mer effektiv og skånsom

måte.

ThermoProtect

ThermoProtect-innstillingen gir optimal

tørketemperatur og ekstra beskyttelse.

Kombinasjonen av ThermoProtects optimale

luftstrøm og varme gjør at du raskt kan tørke

håret uten å få overoppheting, noe som gjør at

du opprettholder et naturlig fuktighetsnivå for et

skinnende, sunt hår.

Munnstykke

Den konsentrerte luftstrømmen gir et polert,

glansfullt utseende
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Wattstyrke: 1200 W

Ledningslengde: 1,5 m

Spenning: 220 V

Funksjoner

Sammenleggbart håndtak

Oppbevaringskrok

Tilbehør

Tilbehør: Munnstykke
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