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Care&Control

Vikbar

 

HP8116/00

Bättre hårvård
Care&Control-hårtork

Med Care&Control-hårtorken på 1 400 W kan du föna håret precis som du själv

önskar

Vackert stylat hår

1 400 W för snabb och skonsam hårtorkning

Tre flexibla inställningar ger bättre kontroll

Mindre slitage på håret

Inställning för kalluft för skonsam torkning

Lättanvänd

Vikbart handtag gör den enkel att bära med sig

Integrerat munstycke för effektivare torkning

Smidig design som är lätt att hantera

Enkel krok för praktisk förvaring

1,5 m nätkabel



Hårtork HP8116/00

Funktioner Specifikationer

1 400 W för ett vackert resultat

Den här 1 400 W hårtorken ger optimalt

luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid

får ett vackert resultat.

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.

Vikbart handtag

Hårtorken har ett vikbart handtag. Resultatet

blir en liten kompakt hårtork som är enkel att

förvara i små utrymmen och som du kan ta

med dig praktiskt taget överallt.

Effektivt integrerat munstycke

En unik hårtork där munstycket är integrerat i

den strömlinjeformade designen – för maximal

torkningseffektivitet.

Kompakt design

Den här hårtorken är kompakt och ergonomisk

och bygger på en smart modern design. Det

leder till en hårtork som är lätt och enkel att

använda, men ändå tillräckligt liten för att

förvara praktiskt taget var som helst.

Enkel förvaringskrok

Den gummerade kroken sitter på handtaget

och ger dig ytterligare en smart

förvaringsmöjlighet. Den är särskilt praktisk när

du använder plattången hemma eller på hotell.

 

Tekniska specifikationer

Wattal: 1 400 W

Sladdlängd: 1,5 m

Färg/behandling: vit-rosa

Spänning: 220 V

Funktioner

Vikbart handtag

Kalluftsfunktion: Nej

Inställningar: 3

värme-/hastighetsinställningar

Upphängningsögla

Service

2 års garanti

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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