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Nagy teljesítmény, tökéletes csillogás
négyszer annyi ionnal

A Philips DryCare Pro AC hajszárító professzionális AC motorja akár 105 km/h

levegőkifúvási sebességet biztosít a gyors és professzionális eredményért.

Négyszer több iont bocsát ki, mint más Philips modellek, így az eredmény

lenyűgöző, ragyogóbb haj.

Gyönyörűen formázott haj

4x annyi ion a csodálatos csillogásért

2300 W-os gyors, nagy teljesítményű szárítóerő

7 mm-es formázó fúvócső a tökéletes formázási eredményekért

Gyors szárítás, nagy teljesítményű AC-motor

A diffúzor megnöveli a haj mennyiségét – hullámos és loknis frizurához

A hideglevegő fokozat gomb lenyomásával és felengedésével formázhatja haját

Kevésbé károsítja haját

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

Egyszerű használat

Hat rugalmas sebesség- és hőfokozat a teljes vezérlés érdekében
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Fénypontok

Csodálatos ragyogás ionos ápolással

Kényeztesse haját még több ionos

kondicionálással. Ez a hajszárító négyszer több

negatív töltésű iont bocsát ki, mint más Philips

hajszárítók. Az eredmény: páratlanul ragyogó

és sima haj. Minden csupa csillogás!

7 mm-es fúvócső

A fúvócső 7 mm-es nyílása a kívánt területre

irányítja a légáramot a haj pontos

formázásához. Ideális tartozék fésüléshez,

szárításhoz és formázáshoz egyaránt.

Hideglevegő fokozat

Ezt az elengedhetetlen, professzionális

funkciót, az új, lenyomható és felengedhető

hideglevegő fokozat gombot nem kell

folyamatosan nyomva tartani a használathoz.

Intenzíven áramló hideg levegőt biztosít, mely

formázás után rögzíti frizuráját.

AC-motor

A 2300 W-os Philips DryCare Pro nagy

teljesítményű AC-motorral rendelkezik,

amelyet a professzionális piac számára

fejlesztették ki. A motor akár 105 km/h

levegőkifúvási sebességet biztosít a gyors és

hatékony eredményért.

2300 W teljesítmény

A DryCare Pro hajszárító gyors, nagy

teljesítményű légáramot biztosít a 2300 W-os

professzionális szárítási és formázási

eredmények elérése érdekében.

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik,

és további védelmet nyújt a

hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul

erős légárammal érheti el a legjobb

eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

Precíz kezelés

A hőmérséklet- és sebességfokozatok

egyszerűen beállíthatók és szabályozhatók a

tökéletes forma létrehozásához. 3 hőmérséklet-

és 2 sebességfokozat közül választhat a teljes

szabályozás és a pontos szárítás és formázás

érdekében.

Dúsító diffúzor

A diffúzor elosztja a légáramot a haján, dúsítja

és simává téve azt. A legjobb eredmény

érdekében tartsa a diffúzort közel a fejtetőhöz,

illetve a hajgyökerekhez. A diffúzor finom

bevonatú tüskéi dúsítják, maximálisan

vastaggá, ruganyossá teszik a haját és

segítenek a loknik kialakításában.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50–60 Hz

Teljesítmény: 2300 W

Energiaellátás: 2300 W

Vezetékhossz: 2.0 m

Motor: AC-motor

Jellemzők

Behajtható fogantyú: Nem

Hideglevegő-fokozat

Feszültségválasztó: Nem

Kerámiabevonat

Ionos légáram

Akasztógyűrű

Diffúzor

Fúvócső / keskeny fúvócső

Tartozékok száma: 2

Hordtáskával együtt: Nem

Szerviz

2 év garancia
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