
 

Uscător de păr

DryCare Advanced

 

ThermoProtect Ionic

2200 W

Îngrijire cu ioni

Difuzor de volum

 

HP8232/00

Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu

ThermoProtect

cu difuzor de volum şi cap de coafare de 14 mm.

Protejează-ţi părul şi bucură-te de rezultatele rapide de uscare. Acest uscător de

păr are mai multe setări de viteză şi temperatură. Dispune de ThermoProtect

pentru uscare rapidă la o temperatură constantă, care îngrijeşte, şi Ionic Care

pentru strălucirea părului drept.

Păr coafat frumos

Profesional 2200 W pentru volum perfect.

Coafare perfectă cu capul de coafare îngust

Adaugă volum, maximizează grosimea, buclele şi elasticitatea

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

Coafare perfectă cu capul de coafare îngust

Mai puţină deteriorare a părului

Setare de temperatură ThermoProtect

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Uşor de utilizat

Filtrul pentru debit de aer detaşabil face curăţarea uşoară şi rapidă

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă



Uscător de păr HP8232/00

Repere

Setare temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o

temperatură de uscare optimă, precum şi

protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii

părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei

obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Profesional 2200 W

Acest uscător de păr de 2200 W creează un

flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de

putere şi viteză accelerează şi facilitează

uscarea şi coafarea părului.

Setări de viteză şi temperatură

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor

pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite

asigură un control complet pentru coafare

precisă şi personalizată.

Tratament cu ioni

Oferă părului tău îngrijire instantanee cu

tratament ionic. Ionii negativi elimină

electricitatea statică, tratează părul şi netezesc

cuticulele părului pentru a intensifica

strălucirea acestuia. Astfel se obţine un păr

mătăsos şi drept, care străluceşte frumos.

Jet de aer rece

O funcţie profesională absolut necesară pentru

aparatele de coafat. Butonul Cool Shot asigură

un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat

după coafare, pentru finisarea şi fixarea

coafurii.

Cap de coafare îngust

Rezultate de coafare perfecte şi un aspect

strălucitor şi lucios, cu un cap de coafare

îngust, pentru coafare precisă.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Confortabil de utilizat graţie lungimii cablului

de alimentare de 1,8 m.

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cârligul cauciucat este situat pe baza

mânerului şi asigură o altă opţiune de

depozitare, convenabilă mai ales pentru

utilizarea acasă sau la un hotel.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Putere: 2200 W

Alimentare: 2200 W

Culoare/finisaj: Luciu superior şi alb mat

Material carcasă: ABS

Motor: Motor CC

Lungime cablu: 1,8 m

Caracteristici

Mâner pliant: Nu

Jet de aer rece

Tensiune dublă: Nu

Husă de călătorie: Nu

Înveliş ceramic: Nu

Tratament cu ioni

Agăţătoare

Difuzor: Difuzor de volum asimetric

Cap de coafare / Concentrator: Cap de

coafare subţire de 14 mm

Număr de accesorii: 2

Service

2 ani garanţie

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni cutie A: Înălţime = 25 cm,

Lungime = 63 cm, Lăţime = 35 cm

Greutate cutie A: 6,2 kg

Dimensiuni cutie F: Adâncime = 11 cm,

Înălţime = 23 cm, Lăţime = 31 cm

Greutate cutie (F-box): 0,9 kg

Dimensiune produs: Înălţime = 31 cm,

Lungime = 10 cm, Lăţime = 22 cm

Greutate produs (exclusiv ambalaj): 0,6 kg
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