
hårtørrer
 

1400 W

Care&Control

Sammenfoldelig

 

HP8116/00

Bedre pleje til dit hår
Care & Control-hårtørrer

Bevar kontrollen over hårtørringsoplevelsen med den nye 1400 W Care & Control

Flot, stylet frisure

1400 W hurtig og nænsom tørring

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Mindre skade på håret

Indstilling til kold luft, der giver nænsom tørring

Nem at anvende

Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med

Integreret mundstykke, der giver en mere effektiv tørring

Brugervenligt, kompakt design

Praktisk krog til nem opbevaring

1,5 m netledning



hårtørrer HP8116/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

1400 W for smukke resultater

Denne 1400 W hårtørrer skaber det optimale

niveau for luftstrøm og nænsom tørrekraft, så

du får smukke resultater hver dag.

Tre fleksible indstillinger

Den nødvendige hastighed og temperatur kan

nemt justeres til at opnå det perfekte

slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer

præcis og tilpasset styling.

Sammenfoldeligt håndtag

Denne hårtørrer drager fordel af det

sammenfoldelige håndtag. Resultatet er en

lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på

selv de mindste steder, og som du kan have

med stort set overalt.

Effektivt, integreret mundstykke

En unik hårtørrer, hvor mundstykket er

integreret i det strømlinede design – giver

maksimal tørreeffekt.

Kompakt design

Denne hårtørrer er kompakt og ergonomisk og

drager fordel af et intelligent, moderne design.

Resultatet er en hårtørrer, der er nem at

håndtere og lille nok til at opbevare overalt.

Krog til nem opbevaring

Den gummibelagte krog er placeret på

håndtaget og giver en ekstra

opbevaringsmulighed, der især er praktisk i

hjemmet, eller når du bor på hotel.

 

Tekniske specifikationer

Watt-tal: 1400 W

Ledningslængde: 1,5 m

Farve/finish: Hvid-lyserød

Spænding: 220 V

Funktioner

Sammenfoldeligt håndtag

Kold luft: Nej

Indstillinger: 3 varme-/hastighedsindstillinger

Ophængsstrop

Service

2 års reklamationsret

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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