
 

 

„Philips“ SalonDry Pro
Plaukų džiovintuvas

2200 V

HP4991/00
Džiovintuvas, kurį kirpėjos naudotų namuose
„SalonDry Pro 2200W“
Norite džiovinti plaukus kaip profesionalai? Jei norite džiovindami pasiekti profesionalios 
kirpyklos lygį, jums reikia „SalonDry Pro“ – 2200 W galios plaukų džiovintuvo.

Mažiau pažeidžiami plaukai
• Daugiau priež. su keram. elementais, perd. tol. infrar. spind. šilumą
• Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Puikiai sušukuoti plaukai
• Šeši patogūs greičio ir temperatūros nustatymai pilnai kontrolei
• Siauras antgalis padės preciziškai modeliuoti
• Keraminis tūrio skalidytuvas – papildomai apsaugai ir tūriui
• Profesionalus 2200 V idealiems rezultatams, kaip salone
• Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Paprasta naudoti
• Laido kablys patogiam saugojimui
• Nuimamos oro įleidimo grotelės, kad būtų lengva valyti.
• Saloninio ilgio 3 m maitinimo laidas – maksimalus lankstumas



 Šeši lankstūs greičio ir temp. nustat.

Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra sukuria 
tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai leidžia 
kruopščiai ir tiksliai suformuoti šukuoseną.

Itin siauras antgalis 15 mm
Koncentratorius sutelkia oro srovę tam tikrose 
vietose, todėl modeliavimas tampa tikslus. Jis puikiai 
tinka šukuosenos koregavimui ar užbaigimui.

Profesionalus 2200 V
Šis pofesionalus 2200 V plaukų džiovintuvas pučia 
galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį, plaukų 
džiovinimas ir modeliavimas tampa greitesnis ir 
lengvesnis.

Šalto oro funkcija

Būtina profesionali funkcija – „Cool Shot“ mygtuko 
dėka pučiama intensyvi šalto oro srovė. Ši funkcija 

naudojama norint užbaigti modeliavimą ir sukurti 
stilių.

Daugiau priežiūros su keram. elementu

Keraminis elementas skleidžia tolimuosius 
infraraudonuosius spindulius, kurių švelni šiluma 
padeda džiovinti plaukus iš vidaus ir apsaugo juos nuo 
perdžiovinimo taip pat greitai ir efektyviai.

Jonizuojanti priežiūra

Jonų kondicionavimas leidžia džiovinti plaukus jų 
neįelektrinant. Neigiami jonai purina plaukus, juos 
kondicionuoja, nuramina plauko kutikulas, todėl 
plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis 
gražiais žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.
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Specifikacijos
Techniniai duomenys
• Įtampa: 220–240 V
• Maitinimas: 2200 W
• Spalva / apdaila: Juodųjų ikrų atlaso blizgesio 

nanodeimantų juodos spalvos
• Laido ilgis: 3 m
• Korpuso medžiaga: ABS/PC

Savybės
• Šalto oro funkcija
• Pakabinimo kilpa
• Jonų kondicionavimas
• Sukamasis laidas

Plaukų tipas
• Dabartinis plaukų stilius: Garbanoti, Tiesūs, 

Banguoti
• Plaukų ilgis: Ilgi, Vidutinis, Trumpi
• Plaukų storis: Vidutinis, Stori, Ploni

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija
•
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