
 

 

Philips
Airstyler

• 1000 W
• Keramisk
• 4 tillbehör

HP4674/00
Det krusningsfria, glänsande hår du vill ha – varje dag
Salon Airstylist Ion
Bekanta dig med slätt och glansigt hår varje dag. I SalonAirstylist Ion 1 000 W kombineras 
jonteknik, fyra stylingtillbehör och professionell kraft för att bannlysa burrigt hår för alltid

Vackert stylat hår
• 1 000 W ger proffsiga resultat
• 38 mm värmeborste för att göra håret slätt
• Indragbar rundborste gör det enkelt att locka
• Rundborste med naturborst ger volym och extra glansigt hår
• Smalt fönmunstycke ger fokuserat luftflöde

Mindre slitage på håret
• Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar
• Keramiskt belagda borstar ger skonsammare resultat
• Inställning på kalluft för skonsam torkning

Lättanvänd
• Tre flexibla inställningar ger bättre kontroll
• Ergonomiskt handtag för enkel användning
• Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar
• Enkel krok för praktisk förvaring



 1000 W

Airstyler med 1 000 W värmare för optimalt 
luftflöde och behaglig torkeffekt.

Jonisk vårdande

Med vårdande jonfunktion får du antistatisk 
torkning. Laddade negativa joner eliminerar 
statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess 
porer så att hårets lyster och glans 
intensifieras. Resultatet blir ett hår som är 
vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Indragbar rundborste

Den här lättanvända airstylern är både en 
stylingborste och locktång i ett. Borsthåren 

dras in i borsten när du trycker på en knapp, så 
att du enkelt kan föra stylern genom håret. 
Kvar finns vackra spänstiga lockar.

38 mm värmeborste

Värmeborsten har en extrabred diameter på 
38 mm. Kolvens bredd gör den till ett perfekt 
stylingverktyg så att du kan skapa mjuka 
frisyrer och vågor.

Rundborste med naturborst

De naturliga borsthåren i borsten jämnar ut 
hårets porer så att du får extra glansigt hår.

Smalt munstycke

Fönmunstycket fungerar genom att luftflödet 
riktas genom öppningen på vissa partier. Det 
ger dig exakt styling och passar mycket bra för 
uppfräschningar eller för att ge frisyren en sista 
finjustering.

Tre flexibla inställningar

Hastigheten och temperaturen kan enkelt 
justeras så att du får ett perfekt slutresultat. 
Tre flexibla inställningar ger dig perfekt och 
skräddarsydd styling.

Inställning på kalluft

Kalluft är en inställning på låg värme som 
torkar håret på ett skonsamt sätt och 
förhindrar slitage. Funktionen passar för alla 
hårtyper, men särskilt för fint, torrt eller 
skadat hår. Det är perfekt för den heta 
sommarsäsongen!
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Tekniska specifikationer
• Wattal: 1000 W
• Sladdlängd: 1,8 m
• Färg/behandling: mörkblå och guld

Funktioner
• Keramisk beläggning
• Vårdande jon-funktion
• Roterbart sladdfäste
• Inställningar: 3 värme-/hastighetsinställningar
• Upphängningsögla

Tillbehör
• Munstycke
• Indragbar rundborste
• Borste med blandade naturborst

Hårtyp
• Slutresultat: Flera stilar
• Hårets längd: Medium, Långt
• Hårets tjocklek: Tunt, Medium, Tjockt

Service
• 2 års garanti
•
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