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Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 
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www.philips.com/welcome.

1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it 
for future reference.

�� WARNING: Do not use this appliance 
near water. 

�� When the appliance is used in a 
bathroom, unplug it after use since 
the proximity of water presents a risk, 
even when the appliance is 
switched off.

�� WARNING: Do not use 
this appliance near bathtubs, 
showers, basins or other vessels 
containing water.

�� Always unplug the appliance after use.
�� If the appliance overheats, it switches 

off automatically. Unplug the appliance 
and let it cool down for a few minutes. 
Before you switch the appliance on 
again, check the grilles to make sure 
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�� If the mains cord is damaged, you 
must have it replaced by Philips, a 
service centre authorised by Philips or 
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avoid a hazard.

�� This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision 
or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
Children shall not play with the 

appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 

�� For additional protection, we advise 
you to install a residual current device 
(RCD) in the electrical circuit that 
supplies the bathroom. This RCD 
must have a rated residual operating 
current not higher than 30mA. Ask 
your installer for advice.

�� Do not insert metal objects into the 
air grilles to avoid electric shock.

�� Never block the air grilles.
�� Before you connect the appliance, 

ensure that the voltage indicated on 
the appliance corresponds to the local 
power voltage.

�� Do not use the appliance for any 
other purpose than described in this 
manual.
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hair.

�� When the appliance is connected to 
the power, never leave it unattended.

�� Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 
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recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee 
becomes invalid.

�� Do not wind the mains cord round 
the appliance.

�� Wait until the appliance has cooled 
down before you store it.

�� Do not pull on the power cord after 
using. Always unplug the appliance by 
holding the plug.
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This Philips appliance complies with all applicable standards and 
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Environment
Do not throw away the appliance with the normal household 
"���������������
��������������������������������
��������
������
��
point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
environment.
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Philips SmartCare dryer features innovative and unique ThermoShield 
Technology which actively adjusts the drying temperature to prevent 
hair and scalp from over heating for healthy and shiny hair.
����	�������is an innovative Philips technology that provides smart 
and superior protection to your hair. The sensor diagnoses continuously 
heat of air and constantly adjusts temperature for fast and healthy 
drying. When ThermoShield Sensor is activaed, LED is on only when the 
temperature goes down. You may then feel regular temperature change 
with no more hot spot, and your hair and scalp are actively protected 
from over heating. 
Smart Control Panel
A revolutionary button operated user interface for dryer.  It is more 
user-friendly than traditional switches, and smarter with 4 pre-
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needs at home. 
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1 Select suitable attachment and attach it to the hairdryer properly 

before using. ( E, G, I in Fig.3)
2 Connect the plug to a power supply socket. 
3 Push the on/off switch ( e ) upwards to turn on the appliance. 
4 Press the /  button ( d ) to choose your desired settings.

Settings �������
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Active care ThermoShield technology with high air speed
Scalp care ThermoShield technology with low air speed
Styling $
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 »  If Active Care or Scalp Care setting is selected, the LED indicator  
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 » When the appliance is powered on, ions are automatically and 
continuously dispensed, reducing frizz and providing additional 
shine. A special odor may be smelt. It is normal and caused by the 
ions which are generated.

�� Nozzle
For precise drying, attach the nozzle ( g ) onto the hairdryer. The 
�
&&�����������
���
���	����������	�
"��	��������������	���
	��
���
with which you are styling your hair. ( F in Fig.3 )
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For attentive drying, attach the radiance diffuser ( h ) onto the 
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overheating.( H in Fig.3 )
Designed to bring extra care especially for sensitive hair like colored & 
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evenly spread the heat. Combined with the Thermoshield technology, 
Philips provides you with optimal care.
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For gently drying wavy or curly hair, select curl diffuser ( i ) and attach 
it to the hairdryer. 
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maximize thickness, bounce and help shape curls.
Besides styling and creating volume, you can select the “Scalp Care” 
mode and insert the pins of curl diffuser to dry the roots and scalp to 
completely dry your scalp.
�� To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the 

dryer vertically and place the hair in a circular motion in between 
pins. Then move the hairdryer upwards. ( J in Fig.3)

�� To add volume at the roots, insert the pins into your hair by making 
rotating movements. ( K in Fig.3)

5 Press and hold the cool shot button  ( c ) for cool temperature 
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selected before when release the cool shot button.

After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also fold the 

appliance ( j ) or hang it with the hanging loop ( f ).
����#������������
$�
SmartCare dryer with smart control panel empowers easy and 
sophisticated drying therapy at home, to keep hair and scalp dry for 
well-being without worry about heat damage.
 � After you get out of the shower and towel dry your hair, choose 

Boost mode to remove extra water drops from your hair.  
 � When there is no water drops, you may choose Active care to 

continue dry your hair. This setting has ����	������ technology 
with higher air speed which dries and protects your hair from over 
drying.  

 � Next, you may change the setting to Scalp Care. It also has the 
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to dry your scalp without over heat.  

 � When your hair is nearly dry, you may adjust to Styling setting to add 
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If you need information e.g. about replacement of an attachment or if 
you have a problem, please visit the Philips website at  
www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Center 
in your country.The phone number is in the worldwide guarantee 
��������'�����	�����
�6
����	�6�	��6���	������
�	��
���	����
��
��
�	�
local Philips dealer.
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips 

เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลง

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสําคัญ
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

��  คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียก

น้ํา 

�� เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ํา ให้ถอดปลั๊ก

ทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ําอาจก่อให้เกิด

อันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม

��  คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้

บริเวณอ่างอาบน้ํา ที่อาบน้ํา 

อ่างล้างหน้า หรือภาชนะที่ใส่น้ํา

�� ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง

�� หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการ

ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก 

และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 

นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจ

สอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม 

เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน

�� หากสายไฟชํารุด คุณต้องให้ช่างผู้ชํานาญ

ของ Philips ดําเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้

รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึก

อบรม ดําเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

�� เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพ

ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ 

หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ

เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่

ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคําแนะนําใน

การใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย

ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง 

ห้ามไม่ให้เด็กทําความสะอาดและดูแล

รักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล 

�� เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนําให้คุณ

ติดตั้ง Residual current device (RCD) 

ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ํา RCD นี้จะ

มีกระแสไฟ Residual operating current 

ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่

ติดตั้งสําหรับคําแนะนํา

�� ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปใน

ตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด

�� ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง

�� ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจ

สอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรง

กับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น

�� ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก

เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ

�� ห้ามใช้งานเครื่องกับเส้นผมปลอม

�� ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้

งาน

�� ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิต

จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนํา

จาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือ

ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการ

แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ

จะไม่มีผลบังคับใช้

�� อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง

�� ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

�� ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กที่

เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก
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ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ 

สิ่งแวดล้อม
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้

งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อ

ช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

2  ข้อมูลเบื้องต้น
ไดร์เป่าผม Philips SmartCare เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นและเทคโนโลยี 

ThermoShield ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วเพื่อปกป้อง

เส้นผมและหนังศีรษะจากความร้อนที่สูงเกินไปให้เส้นผมมีสุขภาพดีและเงางาม

ThermoShield เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีของ Philips เพื่อการปกป้องที่ชาญ

ฉลาดและเหนือชั้นสําหรับเส้นผมของคุณ เซนเซอร์วินิจฉัยความร้อนของลม

อย่างต่อเนื่อง และปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วและคงที่เพื่อการเป่าผมแห้งอย่าง

มีสุขภาพดีและรวดเร็ว เมื่อเซนเซอร์ ThermoShield ทํางาน ไฟ LED จะสว่าง

ขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงเท่านั้น คุณอาจรู้สึกถึงอุณหภูมิการเป่าผมที่เปลี่ยนแปลง

สม่ําเสมอโดยที่คุณไม่รู้สึกร้อนอีกต่อไป ช่วยปกป้องเส้นผมและหนังศีรษะของ

คุณจากความร้อนที่สูงเกินไป 

แผงควบคุมอัจฉริยะ
ปุ่มที่ปฏิวัติวงการควบคุมอินเตอร์เฟซผู้ใช้สําหรับไดร์เป่าผม ใช้งานได้ง่ายกว่า

สวิตช์แบบดั้งเดิม และชาญฉลาดกว่าด้วยการตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 4 

แบบ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงผมได้ที่บ้านตามต้องการ 

3 เป่าผมแห้ง
1 เลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาสมและประกอบเข้ากับไดร์เป่าผมให้พอดีก่อนการ

ใช้งาน ( E, G, I ในรูปที่ 3)

2 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 

3 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด ( e ) ขึ้นเพื่อเปิดเครื่อง 

4 กดปุ่ม /  ( d ) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

การตั้งค่า ฟังก์ชัน
 เพิ่ม ลมเป่าร้อนและแรงเพื่อให้ผมแห้งอย่าง

รวดเร็ว

ผมแห้งเร็วพร้อมดูแลเส้นผม ใช้เทคโนโลยี ThermoShiled ที่มาพร้อม

ความเร็วลมสูง

ผมแห้งพร้อมดูแลหนังศีรษะ ใช้เทคโนโลยี ThermoShiled ที่มาพร้อม

ความเร็วลมต่ํา

จัดแต่งทรงผม ลมเป่าร้อนเพื่อการจัดแต่งทรงผม

 »  ถ้าเลือกการตั้งค่า ผมแห้งเร็วพร้อมดูแลเส้นผม หรือ ผมแห้งพร้อมดูแล

หนังศีรษะ สัญญาณไฟ LED ( b ) จะสว่างขึ้นเมื่ออุณหภูมิลมเป่าลดลง

 » เมื่อเปิดการทํางานของเครื่อง เครื่องจะจ่ายประจุไอออนโดยอัตโนมัติและ

ต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดการชี้ฟูและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผม คุณอาจได้

กลิ่นแปลกๆ ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดจากการทํางานของประจุไฟฟ้า

�� หัวเป่าปากแคบ
 » เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างแม่นยํา ให้ติดหัวเป่า ( g ) ไว้บนไดร์เป่าผม 

คุณสามารถใช้หัวเป่าเพื่อบังคับทิศทางการออกของลมตรงมาที่แปรงหรือ

หวีโดยตรงขณะที่จัดแต่งทรงผม ( F ในรูปที่ 3 )

�� หัวเป่ากระจายลมแบบวงกว้าง
สําหรับการเป่าที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ให้ประกอบหัวเป่ากระจายลมแบบวงกว้าง  

( h ) เข้ากับไดร์เป่าผม หัวเป่าจะช่วยกระจายลมให้สัมผัสกับเส้นผมอย่างทั่วถึง 

เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่สูงเกินไป ( H ในรูปที่ 3 )

ออกแบบมาเพื่อการดูแลพิเศษสําหรับผมที่บอบบางเช่นผมทําสีและผมเสีย หัว

เป่ากระจายลมได้รับการพัฒนาให้มีลมเป่าที่อ่อนโยนและกระจายความร้อนได้

อย่างทั่วถึง เมื่อผสานกับเทคโนโลยี Thermoshield จึงมั่นใจได้ว่า Philips ได้มอบ

การดูแลที่เหมาะสมที่สุดแก่คุณ

�� หัวเป่ากระจายลมสําหรับผมลอน
สําหรับการเป่าผมหยักศกหรือผมลอน ให้เลือกหัวเป่ากระจายลมสําหรับผมลอน  

( i ) และประกอบเข้ากับไดร์เป่าผม 

หัวเป่ากระจายลมสําหรับผมลอนจะกระจายลมให้สัมผัสกับเส้นผมอย่างทั่วถึง 

เพิ่มน้ําหนัก และช่วยให้ผมเป็นลอนสวยขณะเป่าผม ซี่แปรงผิวละเอียดของหัว

เป่ากระจายลมช่วยเพิ่มน้ําหนัก เพิ่มความหนา มีสปริง และให้ลอนผมเข้ารูป

นอกจากการจัดแต่งทรงผมและสร้างความมีน้ําหนัก คุณสามารถเลือกโหมด "ผม

แห้งพร้อมดูแลหนังศีรษะ" และเสียบแกนม้วนของหัวเป่ากระจายลมสําหรับผม

ลอนเพื่อเป่ารากผมและหนังศีรษะ ให้หนังศีรษะของคุณแห้งสนิท

�� ในการเพิ่มน้ําหนักให้กับเส้นผมอย่างเป็นธรรมชาติและรักษาลอนผม ให้ถือ

ไดร์เป่าผมในแนวตั้งและแปรงเส้นผมเป็นวงกลมระหว่างซี่แปรง แล้วเคลื่อน

ไดร์เป่าผมขึ้น ( J ในรูปที่ 3)

�� หากต้องการเพิ่มน้ําหนักให้กับโคนผม ให้เสียบแกนม้วนบนผมคุณ โดยเป่าวน

รอบๆ (K ในรูปที่ 3)

�� กดปุ่มลมเป่าเย็น  ( c ) ค้างไว้ สําหรับลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรง เมื่อ

ปล่อยปุ่มลมเป่าเย็น อุณหภูมิ/ลมเป่าจะกลับไปที่การตั้งค่าที่เลือกไว้ก่อนหน้า

เมื่อเลิกใช้งาน:
1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก

2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง

3 ในการถอดอุปกรณ์เสริมนั้น ให้ดึงอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากตัวเครื่อง

4 ทําความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ําพอหมาด

5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณยังสามารถพับเครื่อง  

( j ) หรือแขวนด้วยห่วงคล้องได้อีกด้วย ( f ) 

บําบัดด้วยการเป่าผมแห้งอย่างหรูหรา
ไดร์เป่าผม SmartCare ที่มาพร้อมแผงควบคุมอัจฉริยะช่วยให้คุณบําบัดด้วยการ

เป่าผมแห้งที่ง่ายและพิถีพิถีนที่บ้าน ให้เส้นผมและหนังศีรษะแห้ง มีสุขภาพดีโดย

ไม่ต้องกังวลถึงความเสียหายจากความร้อน

 � หลังจากคุณอาบน้ําและเช็ดผมแล้ว เลือกโหมด เพิ่ม เพื่อไล่หยดน้ําส่วนเกิน

ออกจากเส้นผม 

 � เมื่อไม่มีหยดน้ําแล้ว คุณอาจเลือก ผมแห้งเร็วพร้อมดูแลเส้นผม ในการเป่าผม

แห้งต่อไป การตั้งค่านี้มีเทคโนโลยี ThermoShield ที่มาพร้อมความเร็วลมสูง

ขึ้น ซึ่งช่วยเป่าแห้งและปกป้องเส้นผมของคุณไม่ให้แห้งจนเกินไป 

 � ในขั้นถัดไป คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น ผมแห้งพร้อมดูแลหนังศีรษะ  การ

ตั้งค่านี้ยังมีเทคโนโลยี ThermoShield ที่มาพร้อมความเร็วลมต่ําลง และลม

เป่าที่อ่อนโยนกว่า ช่วยเป่าหนังศีรษะให้แห้งโดยไม่ร้อนจนเกินไป 

 � เมื่อเส้นผมของคุณใกล้จะแห้ง คุณอาจปรับการตั้งค่าเป็น จัดแต่งทรงผม เพื่อ

จัดแต่งผมของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

4 การรับประกันและบริการ
หากต้องการข้อมูล เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ หรือหากคุณมีปัญหา 

โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์

บริการดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์มีอยู่ใน

เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์

บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ
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