
Hårføner
 

2000 W

Vekselstrømsmotor

Keramisk belegg

Ionisk pleie

 

HP8195/00

Flotte stylingresultater som respekterer håret

SalonDry AC-hårføner

Denne hårfønerens unike kombinasjon av kraftig luftstrøm og temperaturkontroll

garanterer at du kan føne håret på en skånsom og rask måte med mindre skade.

Vakkert frisert hår

Professional 2000 W for perfekte resultater som fra salongen

Profesjonell AC-motor for 50 % lengre levetid

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Svært smalt munnstykke

Mindre skade på håret

Keramisk element for å glatte ut håret

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

Lett å bruke

Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring

2,5 m ledning



Hårføner HP8195/00

Høydepunkter

Profesjonell 2000 W

Denne profesjonelle hårføneren på 2000 W

blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av

kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å

tørke og style håret.

Profesjonell vekselstrømsmotor

Denne typen motor er spesielt utviklet for det

profesjonelle markedet og gir deg flere fordeler.

Viktigst av alt er at den har en lengre levetid

enn vanlige motorer, noe som forlenger

hårfønerens levetid med 50 %. På toppen av

det hele har den også en ekstra kraftig

luftstrøm for rask og effektiv tørking.

6 fleksible hastighets- og temp.innst.

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt

justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks

forskjellige innstillinger gir full kontroll og

presis og skreddersydd styling.

Keramisk element

Det keramiske elementet er inkludert for å

forhindre uttørring. Det sender ut infrarød varme

som har en skånsom varme som bidrar til å

tørke håret innenfra, noe som beskytter det mot

uttørring uten at det går ut over hurtigheten

eller effektiviteten.

Ion-behandling

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

Enkel oppbevaringskrok

Gummikroken er plassert på basen på

håndtaket og gir nok et oppbevaringsalternativ,

spesielt praktisk for bruk hjemme eller når du

bor på hotell.

2,5 m ledning

Den lange lengden gir mer fleksibilitet og

enklere håndtering, slik at du kan bruke den

hvor som helst.



Hårføner HP8195/00

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Wattstyrke: 2000 W

Ledningslengde: 2,5 m

Funksjoner

Kaldluft

Keramisk belegg

Ion-behandling

Hengeløkke

Service

To års garanti

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑07‑08

Versjon: 5.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

