
 

Plaukų džiovintuvas

DryCare Advanced

 
ThermoProtect

2100 W

6 karščio ir greičio nustatymai

Šalto oro funkcija

 

HP8230/00 Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su

„ThermoProtect“

su 14 mm modeliavimo antgaliu.

Apsaugokite savo plaukus, bet mėgaukitės greito džiovinimo rezultatais. Rinkitės iš

keleto greičio ir temperatūros nustatymų ir džiovinkite pūtimu, kaip tik norite, arba

pasirinkite „ThermoProtect“ norėdami greitai išdžiovinti plaukus vienoda saugia

temperatūra.

Puikiai sušukuoti plaukai

Profesionalus 2100 V idealiems rezultatams, kaip salone

Šeši patogūs greičio ir temperatūros nustatymai pilnai kontrolei

Plonojo formuotuvo antgalis tobulam modeliavimui

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Mažiau pažeidžiami plaukai

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Paprasta naudoti

1,8 m maitinimo laidas

Laido kablys patogiam saugojimui

Nuimamas oro srauto filtras – valykite greitai ir lengvai



Plaukų džiovintuvas HP8230/00

Ypatybės

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali

džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams

papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas

oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus

pasiekti saugiai.

Profesionalus 2100 V galingumas

Šis profesionalus 2100 V plaukų džiovintuvas

pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį,

plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa

greitesnis ir lengvesnis.

Greičio ir temperatūros nustatymai

Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra

sukuria tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai

leidžia kruopščiai ir tiksliai suformuoti

šukuoseną.

Šalto oro funkcija

Būtina funkcija plaukų modeliavimo

profesionalams – paspaudus mygtuką „Cool

Shot“ pučiama stipri šalto oro srovė. Ši funkcija

naudojama norint užbaigti modeliavimą ir

sukurti stilių.

Plonojo formuotuvo antgalis

Tobulas modeliavimas ir žvilgantys bei glotnūs

plaukai su tikslaus modeliavimo plonojo

formuotuvo antgaliu.

1,8 m ilgio laidas

1,8 m maitinimo laidas – naudokite patogiai.

Patogus kablys pakabinimui

Guminis kablys ant rankenos siūlo dar vieną jo

laikymo būdą, kuris ypač tinka naudojantis

prietaisu namuose arba viešbutyje.

Nuimamas oro įleidimo filtras

Nuimamą plaukų džiovintuvo oro srauto filtrą

lengva prižiūrėti. Tiesiog nuimkite ir išvalykite.

Reguliariai valydami džiovintuvą atsikratysite

susikaupusių dulkių ir plaukelių, kurie gali

turėti neigiamos įtakos veikimui.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Galingumas: 2100 W

Maitinimas: 2100 W

Spalva / apdaila: Itin blizgi matinė juoda

Korpuso medžiaga: ABS

Variklis: Nuolatinės srovės variklis

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Savybės

Sulankstoma rankena: Ne

Šalto oro funkcija

Dvejopa įtampa: Ne

Kelioninis krepšelis: Ne

Keraminė danga: Ne

Jonų kondicionavimas: Ne

Pakabinimo kilpa

Sklaidytuvas: Ne

Antgalis / siauras antgalis: 14 mm plonojo

formuotuvo antgalis

Priedų skaičius: 1

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Svoris ir matmenys

A dėžutės matmenys: Aukštis = 25 cm,

Ilgis = 63 cm, Plotis = 35 cm

A dėžutės svoris: 5,7 kg

F dėžutės matmenys: Gylis = 11 cm,

Aukštis = 23 cm, Plotis = 31cm

F dėžutės svoris: 0,8 kg

Gaminio dydis: Aukštis = 31 cm, Ilgis = 10 cm,

Plotis = 22 cm

Gaminio svoris (be pakuotės): 0,6 kg
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