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HP8195/00

Fantastiske stylingresultater med respekt for dit

hår

SalonDry AC-hårtørrer

Den unikke kombination af kraftig luftstrøm og kontrolleret temperatur fra denne

hårtørrer garanterer en blid, skånsom og hurtig måde at tørre dit hår på, så det

tager mindre skade.

Flot, stylet frisure

Professionelle 2000 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Professionel vekselstrømsmotor øger levetiden med 50 %

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Ultra smalt fønnæb

Mindre skade på håret

Keramisk element til at glatte dit hår

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Nem at anvende

Praktisk krog til nem opbevaring

2,5 m ledning



hårtørrer HP8195/00

Vigtigste nyheder

Professionelle 2000 W

Denne 2000 W professionelle hårtørrer skaber

en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og

hastighed gør det nemmere og hurtigere at

tørre og style dit hår.

Professionel vekselstrømsmotor

Denne type motor er udviklet med henblik på

det professionelle marked og giver dig

adskillige fordele. Den vigtigste er den

forlængede levetid i forhold til almindelige

motorer, der øger levetiden med 50 %.

Desuden har den også en mere kraftfuld

luftstrøm til hurtig og effektiv tørring.

Seks fleksible hast./temp.indstillinger

Den nødvendige hastighed og temperatur kan

nemt justeres, så du får det perfekte resultat.

Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol

over præcis og skræddersyet styling.

Keramisk element

Det keramiske element følger med for at

forebygge overtørring. Det udsender en

infrarød, mild varme, der hjælper med at tørre

håret indefra og beskytter mod overtørring,

uden at gå på kompromis med hastigheden og

effektiviteten.

Ion-behandling

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

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.

2,5 m ledning

Den øgede længde medfører forbedret

fleksibilitet og praktisk håndtering, så du kan

bruge den overalt.



hårtørrer HP8195/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Watt-tal: 2000 W

Ledningslængde: 2,5 m

Funktioner

Kold luft

Keramisk belægning

Ion-behandling

Ophængsstrop

Service

2 års reklamationsret

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑07‑08

Version: 5.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

