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Ionizační péče

Masážní difuzér

 

HP8233/00

Rychlé vysoušení s nižšími teplotami

s technologií ThermoProtect

s masážním difuzérem a 11mm tvarovacím nástavcem.

Chraňte své vlasy a zároveň si užijte jejich rychlé vysoušení. Tento vysoušeč má

několik nastavení rychlosti a teploty. K dispozici je funkce ThermoProtect pro

rychlé vysoušení při stálé šetrné teplotě, ionizační péče a funkce TurboBoost.

Krásně upravené vlasy

Profesionální příkon 2200 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Ultratenký 11mm tvarovací nástavec pro přesný styling

Maximální objem a zvýraznění vln, a zároveň jemná masáž hlavy

Funkce Turbo pro zvlášť rychlé vysoušení

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Funkce Cool Shot zpevní účes

Minimální poškození vlasů

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Snadné použití

Elegantní ženský design, který klade důraz na provedení a kvalitu

1,8m napájecí kabel

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

Díky vyjímatelnému vstupnímu vzduchovému filtru je čištění rychlé a snadné



Vysoušeč vlasů HP8233/00

Přednosti

Prvotřídní provedení

Tento vysoušeč vlasů představuje moderní a

promyšlený přístup k designu. Měkké a lehké

kontury i podlouhlý tvar jsou velice ženské,

přesné detaily a vysoce kvalitní materiály i

povrchy jsou důkazem mimořádné výkonnosti

výrobku.

ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při

vysoušení a nabízí další ochranu před

přehříváním vlasů. Se stejně výkonným

prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky

pečujícím způsobem.

Profesionální příkon 2 200 W

Tento profesionální 2200W vysoušeč vlasů

vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná

kombinace výkonu a rychlosti urychluje a

usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Ionizační technologie

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační

technologie. Nabité záporné ionty redukují

vytváření statické energie, upravují účes a

uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a

lesk vlasů. Výsledkem jsou hladké vlasy bez

zacuchání, které se nádherně lesknou.

Nastavení rychlosti a teploty

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest

různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro

precizní a osobitou úpravu účesu.

Ultratenký 11mm tvarovací nástavec

Ultratenká tvarovací hubice koncentruje proud

vzduchu skrze 11mm hubici, čímž se zajistí

přesné tvarování určitých oblastí. Skvěle se

hodí pro úpravy nebo fixaci účesu.

Funkce Turbo

Tlačítko funkce Turbo zesílí proud vzduchu,

čímž se vlasy rychleji vysuší.

Asymetrický masážní difuzér

Asymetrický masážní difuzér má jedinečný

asymetrický design, který je tvarem

přizpůsoben hlavě a usnadňuje intuitivní

použití. Difuzér rozšíří proud vzduchu na celou

hlavu a při vysoušení dodá vlasům zdravější,

větší objem. Současně omezuje zacuchání a

poskytuje masáž, která pomáhá stimulovat

pokožku hlavy a podporuje tak zdravý růst

vlasů. Nejlepších výsledků dosáhnete při

držení u temene hlavy a u kořínků, aby mohly

masážní výstupky difuzéru vytvořit co nejlepší

objem a tvarovat lokny.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Příkon: 2200 W

Spotřeba: 2200 W

Barva/povrch: Lesklá černá a přechody

nachové

Materiál krytu: PC

Motor: Motor DC

Délka kabelu: 1,8 m

Funkce

Sklopná rukojeť: Ne

Impuls chladného vzduchu: Ano

Dvojí napětí: Ne

Cestovní pouzdro: Ne

Keramický povrch: Keramický prvek

Ionizační technologie: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Difuzér: Masážní difuzér pro vzdušný účes

Hubice/Koncentrátor: Ultratenký 11mm

tvarovací nástavec

Počet nástavců: 2

Funkce Turbo: Ano

Servis

2letá záruka: Ano

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení A: Délka = 63 cm,

Šířka = 35 cm, Výška = 25 cm

Hmotnost balení A: 6,3 kg

Rozměry balení F: Hloubka = 11 cm,

Výška = 23 cm, Šířka = 31 cm

Hmotnost balení F: 1 kg

Velikost výrobku: Šířka = 22 cm, Výška = 31 cm,

Délka = 10 cm

Hmotnost výrobku (bez obalu): 0,6 kg
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