
 

Hårføner

DryCare Advanced

 
ThermoProtect

2100 W

Seks varme- og
hastighetsinnstillinger

Kaldluft

 

HP8230/00

Rask føning ved en lavere temperatur med

ThermoProtect

med 14 mm friseringsmunnstykke.

Beskytt håret samtidig som du får et raskt føneresultat. Velg mellom flere

innstillinger for hastighet og temperatur for å få den føningen du ønsker, eller velg

ThermoProtect for rask føning ved en konstant og skånsom temperatur.

Vakkert frisert hår

Professional 2100 W for perfekte resultater som fra salongen

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Perfekte stylingresultater med et slankt stylingmunnstykke

CoolShot fikserer frisyren

Mindre skade på håret

ThermoProtect-temperaturinnstilling

Lett å bruke

1,8 m strømledning

Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring

Det avtakbare filteret for luftinntaket gjør rengjøring raskt og enkelt



Hårføner HP8230/00

Høydepunkter

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperatur gir den optimale

temperaturen og ekstra beskyttelse mot

overoppheting av håret. Med den samme

kraftige luftflyten får du de beste resultatene på

en pleiende måte.

Profesjonell 2100 W

Denne profesjonelle hårføneren på 2100 W

blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av

kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å

tørke og style håret.

Hastighets- og temperaturinnstillinger

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.

Kaldluft

Cool Shot-knappen er en profesjonell funksjon

som er uunnværlig på hårstylere. Denne

funksjonen produserer kald luft, og den brukes

etter stylingen for å fullføre frisyren.

Slankt stylingmunnstykke

Perfekte stylingresultater og et glansfullt, polert

utseende med et slankt stylingmunnstykke for

presis styling.

1,8 m ledning

Enkel å bruke med den 1,8 m lange

nettledningen.

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.

Avtakbart filter for luftinntak

Det avtakbare filteret for luftinntaket til

hårføneren er enkelt å vedlikeholde. Bare klikk

det av for å rengjøre det. Hvis du gjør dette

regelmessig, hindrer du at det samles opp støv

og hår som kan påvirke føneytelsen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

 



Hårføner HP8230/00

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Wattstyrke: 2100 W

Drift: 2100 W

Farge/utforming: Høyglanset og matt svart

Kabinettmateriale: ABS

Motor: DC-motor

Ledningslengde: 1,8 m

Funksjoner

Sammenleggbart håndtak: Nei

Kaldluft

To spenninger: Nei

Reiseetui: Nei

Keramisk belegg: Nei

Ion-behandling: Nei

Hengeløkke

Diffuser: Nei

Munnstykke / munnstykke for konsentrert

luft: Slankt 14 mm friseringsmunnstykke

Antall tilbehør: 1

Service

To års garanti

Vekt og mål

Mål på A-boks: Høyde = 25 cm,

Lengde = 63 cm, Bredde = 35 cm

Vekt på A-boks: 5,7 kg

Mål på F-boks: Dybde = 11 cm, Høyde = 23 cm,

Bredde = 31 cm

Vekt på F-boks: 0,8 kg

Produktstørrelse: Høyde = 31 cm,

Lengde = 10 cm, Bredde = 22 cm

Produktvekt (ekskl. pakken): 0,6 kg
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