
Pengering rambut

 

2.000 W

 
HP4997/22

Pengering AC paling ringan untuk hasil seperti di salon*
Pengering rambut SalonDry Pro

Ingin mengeringkan dan menata rambut Anda bak profesional? SalonDry Pro – dengan daya pengering 2000W

ditambah motor AC super ringan – adalah pengering rambut yang Anda butuhkan untuk menciptakan blow dry

gaya salon.

Lebih Ramah Pada Rambut

Elemen keramik untuk menghaluskan rambut Anda

Perawatan ion untuk rambut yang berkilau dan bebas kusut

Mudah digunakan

Desain ringan untuk penggunaan ergonomis

Kabel 2,5 m

Rambut tertata indah

Motor AC profesional untuk masa pakai 50% lebih lama

Enam kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk pengendalian penuh

Profesional 2000 W untuk hasil salon yang sempurna

Penyebar volume menambah volume untuk tata rambut berombak dan tergerai

Konsentrator ultra sempit untuk penataan yang akurat

Hembusan Dingin untuk mengatur gaya



Pengering rambut HP4997/22

Kelebihan Utama

Elemen keramik

Elemen keramik digunakan untuk mencegah

panas berlebih. Elemen ini mengeluarkan

panas inframerah, yang hangat lembut dan

membantu mengeringkan rambut Anda dari

dalam dan tidak membuat rambut menjadi

terlalu kering, tanpa mengesampingkan

kecepatan dan keefektifannya.

Perawatan ion

Memberikan perbaikan instan pada rambut

dengan perawatan ion. Ion negatif yang

dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat

rambut dan melembutkan kutikula rambut

untuk meningkatkan kemilau dan cahaya

rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau

indah, halus, dan bebas kusut.

Motor AC profesional

Jenis motor ini secara khusus dikembangkan

untuk pasar profesional dan memberikan

beberapa keuntungan untuk Anda. Yang

terpenting, memiliki masa pakai yang lebih

lama dari motor biasa, sehingga

memperpanjang masa pakai pengering rambut

Anda hingga 50%. Yang terutama lagi,

pengering ini memiliki hembusan udara yang

ekstra kuat untuk pengeringan cepat dan

efektif.

Enam kecepatan fleksibel & setelan suhu

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa

diatur dengan mudah untuk mendapatkan

penataan rambut yang sempurna. Enam

pengaturan yang berbeda memberikan kontrol

penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.

Konsentrator ultra sempit 15mm

Konsentrator bekerja dengan mengarahkan

hembusan udara melalui bukaan yang sangat

sempit pada area tertentu. Ini akan

menghasilkan penataan yang sangat akurat

dan cocok untuk memberikan sentuhan

tambahan atau akhir pada penataan.

Profesional 2000 W

Pengering rambut profesional 2000W ini

menghasilkan hembusan udara yang kuat.

Gabungan tenaga dan kecepatan yang

dihasilkannya membuat pengeringan dan

penataan rambut Anda menjadi lebih cepat

dan lebih mudah.

Penyebar volume

Penyebar volume menambah volume untuk

tata rambut berombak dan tergerai

Desain ringan

Desain baru ini bukan hanya terlihat baru.

Ringan dan ergonomis, pengering rambut ini

lebih mudah digunakan dan menghasilkan

fleksibilitas penataan terdepan.

Kabel 2,5 m

Bentuk yang lebih panjang menghasilkan

fleksibilitas yang lebih baik dan kemudahan

pemakaian, sehingga Anda bisa

menggunakannya di mana saja yang Anda

inginkan.
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Spesifikasi

Spesifikasi teknis

Watt: 2000 W

Panjang kabel: 2,5 m

Bahan rangka: sentuhan lembut

Dapat diservis

Penggantian

 

* dibandingkan dengan 10 pengering AC teratas

(penjualan GFK'07)

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑07‑05

Versi: 2.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

