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Suorituskykyinen ja tyylikäs
Philips DryCare Pro AC -kuivaimessa on ammattitason vaihtovirtamoottori, jonka

ilmavirta on jopa 95 km/h. Näin hiusten kuivaaminen on nopeaa, ja saat

ammattimaisen tuloksen. Lisäksi kevyt hiustenkuivain on helppo ja mukava

käytössä.

Upeasti muotoiltu kampaus

2200 W:n huipputehokas hiustenkuivain

7 mm:n keskityssuutin helpottaa muotoilua

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta

Viimeistele kampaus viileällä puhalluksella

Hellävarainen hiuksille

ThermoProtect-lämpötila-asetus

Helppokäyttöinen

Kuusi joustavaa nopeus- ja lämpötila-asetusta

Kevyt
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Kohokohdat

Kiiltoa ja kuntoa

Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta

antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit

poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja

silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten

kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät

hiukset.

Kevyt

Philips DryCare Pro -hiustenkuivain on kevyt ja

kompakti, joten sitä on mukava käyttää.

Ergonomisesti suunniteltu kahva sopii hyvin

käteen.

Viileä puhallus

Ammattilaistasoinen Cold Shot -painike

tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran. Sillä

viimeistelet kestävän tyylin.

Vaihtovirtamoottori

2200 watin Philips DryCare Pro -

hiustenkuivaimessa on tehokas ammattitason

vaihtovirtamoottori, jonka ilmavirta on jopa 95

km/h.

Diffuusori

Diffuusori levittää ilmavirran hiuksiin, poistaa

pörröisyyttä ja lisää tuuheutta. Parhaan

tuloksen saat pitämällä diffuusoria päälaen

alueella lähellä hiusten tyveä. Diffuusorin

kuvioidut tapit lisäävät hiusten tuuheutta ja

ilmavuutta ja auttavat kiharoiden muotoilussa.

2200 W:n teho

DryCare Pro -hiustenkuivaimessa on nopea ja

tehokas 2200 watin moottori, jolla voit luoda

ammattimaisia kampauksia.

ThermoProtect-lämpötila

ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa

optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa

hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa

saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa

hiukset hellävaraisesti.

Tarkka ohjaus

Kuivaimen 3 lämpö- ja 2 nopeusasetusta

helpottavat täydellisen kampauksen

luomisessa. Asetuksia on helppo säätää.

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

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Teho: 2 200 W

Virta: 2 200 W

Johdon pituus: 1,8 m

Moottori: Vaihtovirtamoottori

Ominaisuudet

Kääntyvä kahva: ei

Viileä puhallusilma

Kaksoisjännite: ei

Keraaminen pinnoite: ei

Ionikäsittely

Ripustuslenkki

Diffuusori

Suutin / keskityssuutin

Lisäosien määrä: 2

Sisältää suojapussin: ei

Huolto

2 vuoden takuu
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