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Терапия за блясък, която прави косата копринено гладка
Сешоарът KeraShine

Постигнете прическата, която искате, докато се грижите за косата си. Сешоарът Shine and Protect предлага 1600 W

професионална мощност за сушене

Красиво оформена прическа

1600 W за нежно сушене

По-малко увреждане на косата

По-малко прегряване с технологията за равномерно разпределяне на топлината

Настройка за хладен въздух за щадящо изсушаване

Температурна настройка ThermoProtect

Йонна грижа

По-малко прегряване с технологията за равномерно разпределяне на топлината

Лесна употреба

Три гъвкави настройки за по-стриктен контрол



Сешоар HP8216/00

Акценти Спецификации

Авангардната технология EHD

При авангардната технология EHD (Even Heat

Distribution – равномерно разпределяне на

топлината) на Philips сешоарът има уникално

конструиран отвор за въздушната струя с кератиново

покритие, така че винаги, дори при висока

температура, разпределя топлината много

равномерно и предотвратява увреждащите косата

горещи точки. Това ви дава пълна защита срещу

прегряване и помага да запазите косата си здрава и

блестяща.

Йонна грижа за блясък

Ефикасно антистатично йонно освежаване за

блестяща и гладка коса без накъсване.

1600 W за нежно сушене

Този сешоар с мощност 1600 W създава оптимално

ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване,

даващи прекрасен резултат всеки ден.

Три гъвкави настройки

Необходимата скорост и температура могат лесно да

бъдат регулирани за създаване на идеален резултат.

Трите гъвкави настройки осигуряват прецизно и

изкусно оформяне на прическата.

Настройка на температурата ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя

получавате най-добрите резултати, като щадите

косата си.

Настройка за хладен въздух

Настройката за студен въздух е настройка за ниска

температура, при която косата се изсушава нежно, за

да се намали до минимум увреждането й. Тази

функция е подходяща за всички типове коса, но най-

вече за тънка, суха или увредена коса. Това е

идеалната настройка за горещия летен сезон!

Технически данни

Мощност: 1600 W

Дължина на кабела: 1,6 м

Характеристики

Настройки: 3 степени за загряване/скорост

Халка за окачване

Coolshot

Сервиз

2 години гаранция

Аксесоари

Приставки: Накрайник

Дизайн

Цвят: Черно
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