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Kuivaa nopeasti ja vähemmällä

energialla

Innovatiivisen puhallinmuotoilun ansiosta 1 600 watin Philips DryCare Essential -

hiustenkuivaajan suorituskyky vastaa 2 100 watin kuivaajaa.*

Upeasti muotoiltu kampaus

2 100 W:n kuivausteho ja 1 600 W:n suorituskyky

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

CoolShot takaa kestävän tyylin

3 lämpö- ja 2 nopeusasetusta

12 mm:n keskityssuutin kohdistaa ilmavirran

Hellävaraisempi hiuksille

Even Heat Distribution -tekniikka vähentää ylikuumenemista

ThermoProtect-lämpötila-asetus

Helppokäyttöinen

1,8 m:n johto helpottaa käyttöä

Kätevä ripustuslenkki näppärään säilytykseen
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Kohokohdat

PowerSmart-ilmavirtatekniikka

Uuden puhallinmuotoilun ansiosta 1 600 watin

suorituskyky vastaa 2 100 watin kuivaajaa

(kuivausnopeus 5 g/min). Säästät jopa 23 %

enemmän energiaa*

Ionisoiva käsittely

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä.

Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat

sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat

hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa.

Tuloksena ovat upean kiiltävät ja sileät hiukset.

Tasainen lämmön jakautuminen

Even Heat Distribution -tekniikka tarkoittaa

sitä, että kuivaimessa on ainutlaatuinen

ilmanpoistoaukko, jonka ansiosta lämpö

jakautuu hiuksiin aina tasaisesti – korkeissakin

lämpötiloissa – eikä vahingollisia kuumia

kohtia synny. Tämä suojaa hiuksia

ylikuumenemiselta ja pitää ne terveinä ja

kiiltävinä.

CoolShot takaa kestävän tyylin

Ammattilaistasoinen CoolShot-asetus tuottaa

kylmän ilmavirran, jolla viimeistelet kestävän

tyylin.

Tarkka ohjaus

Kuivaimen 3 lämpö- ja 2 nopeusasetusta

helpottavat täydellisen kampauksen

luomisessa. Asetuksia on helppo säätää.

12 mm:n keskityssuutin

12 mm:n keskityssuuttimella voit ohjata

ilmavirtaa tarkasti muotoilun aikana.

Viimeistele tyylisi tai vaihda sitä helposti.

ThermoProtect-lämpötila

ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa

optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa

hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa

saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa

hiukset hellävaraisesti.

1,8 m:n johto

1,8 m:n johto.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Suutin / keskityssuutin

Lisäosien määrä: 1

Ripustuslenkki

Viileä puhallusilma

Ionisoiva käsittely

Huolto

2 vuoden takuu

Tekniset tiedot

Taajuus: 50–60 Hz

Virta: 1600 W

Moottori: DC-moottori

Johdon pituus: 1,8 m

Jännite: 220–240 V

 

* Verrattuna 2 100 W:n Philips-kuivaimeen (HP8230,

IEC61855)
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