
 

hårtørrer

DryCare Advanced

 
ThermoProtect

2100 W

6 varme/hastighedsindstillinger

Kold luft

 

HP8230/00 Hurtig tørring ved lavere temperatur med

ThermoProtect

med 14 mm styling-mundstykke.

Pas godt på dit hår, og nyd hurtige tørreresultater imens. Vælg mellem flere

hastigheds- og temperaturindstillinger for at få den føntørring, du ønsker, eller

vælg ThermoProtect for at tørre håret hurtigt ved en konstant og plejende

temperatur.

Flot, stylet frisure

Professionelle 2100 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Perfekte stylingresultater med et slankt styling-mundstykke

Kold luft sætter dit hår

Mindre skade på håret

ThermoProtect-temperaturindstilling

Nem at anvende

1,8 m ledning

Praktisk krog til nem opbevaring

Aftageligt luftfilter gør rengøringen hurtig og nem



hårtørrer HP8230/00

Vigtigste nyheder

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturen giver optimal

tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse

mod overophedning af håret. Med den samme

kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på

en skånsom måde.

Professionelle 2100 W

Denne 2100 W professionelle hårtørrer skaber

en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og

hastighed gør det nemmere og hurtigere at

tørre og style dit hår.

Hastigheds- og temperaturindstillinger

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.

Kold luft

CoolShot-knappen er en vigtig professionel

funktion til hårstyling, der giver et intenst skud

kold luft. Den bruges efter stylingen til at

færdiggøre og "sætte" frisuren.

Slankt styling-mundstykke

Perfekte stylingresultater og et skinnende,

professionelt look med et slankt styling-

mundstykke til mere præcis styling.

1,8 m ledning

Nem at anvende takket være 1,8 m netledning.

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.

Aftageligt luftindtagsfilter

Hårtørrerens aftagelige luftfilter er nemt at

vedligeholde. Du skal blot klikke det af for at

rengøre det. Hvis du gør dette regelmæssigt,

forhindres ophobning af støv og hår, der kan

påvirke ydeevnen ved føntørring.

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.

 



hårtørrer HP8230/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Watt-tal: 2100 W

Strøm: 2100 W

Farve/finish: Højglans og sort

Materiale: kabinet: ABS

Motor: Jævnstrømsmotor

Ledningslængde: 1,8 m

Funktioner

Sammenfoldeligt håndtag: Nej

Kold luft

Dobbelt spændingsomskifter: Nej

Rejseetui: Nej

Keramisk belægning: Nej

Ion-behandling: Nej

Ophængsstrop

Diffuser: Nej

Mundstykke/fønnæb: Slankt 14 mm styling-

mundstykke

Antal tilbehørsdele: 1

Service

2 års reklamationsret

Vægt og mål

A-boksens mål: Højde = 25 cm, Længde = 63

cm, Bredde = 35 cm

A-boksens vægt: 5,7 kg

F-boksens mål: Dybde = 11 cm, Højde = 23 cm,

Bredde = 31 cm

F-boksens vægt: 0,8 kg

Produktstørrelse: Højde = 31 cm, Længde = 10

cm, Bredde = 22 cm

Produktets vægt (ekskl. emballage): 0,6 kg
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