
 

Σεσουάρ

DryCare Advanced

  ThermoProtect Ionic

2200W

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Φυσούνα που κάνει μασάζ

 

HP8233/00 Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη

στο ThermoProtect
με φυσούνα που κάνει μασάζ και στόμιο φορμαρίσματος 11 χιλ.

Στεγνώστε γρήγορα τα μαλλιά σας ενώ τα προστατεύετε. Αυτό το πιστολάκι διαθέτει πολλές

ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας, για να επιλέγετε τον τρόπο στεγνώματος που θέλετε.

Διαθέτει λειτουργία ThermoProtect για γρήγορο στέγνωμα σε σταθερή ήπια θερμοκρασία,

καθώς και τις λειτουργίες Ionic Care και TurboBoost.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματικό 2200 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Εξαιρετικά λεπτό στόμιο φορμαρίσματος 11 χιλ. για φορμάρισμα ακριβείας

Μεγιστοποιεί τον όγκο και ενισχύει τις μπούκλες ενώ κάνει απαλό μασάζ στο κεφάλι

Διακόπτης turbo boost για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα με κεραμικά στοιχεία, χάρη στην υπέρυθρη θερμότητα

Εύκολη χρήση

Κομψή, θηλυκή σχεδίαση που ενισχύει την απόδοση και την ποιότητα

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Άγκιστρο για εύκολη και πρακτική αποθήκευση



Σεσουάρ HP8233/00

Χαρακτηριστικά

Κορυφαία σχεδίαση

Αυτό το σεσουάρ διαθέτει σύγχρονη, κομψή

σχεδίαση. Οι απαλές, ρευστές καμπύλες και οι

επιμήκεις αναλογίες αποπνέουν θηλυκότητα, ενώ οι

λεπτομέρειες, τα υλικά υψηλής ποιότητας και τα

φινιρίσματα αποδεικνύουν την κορυφαία απόδοση

του προϊόντος.

Σύστημα ThermoProtect

Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη

θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον

προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με

εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα

ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

Επαγγελματικό 2200 W

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2200 W δημιουργεί

μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του

συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το

στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας

εύκολο και γρήγορο.

Σύστημα ιονισμού

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση περιποίηση με το

σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα

εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα

μαλλιά και λειαίνουν την τρίχα για πιο έντονη λάμψη

και στιλπνότητα. Έτσι, έχετε μαλλιά λαμπερά και λεία

που δεν φριζάρουν.

Ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να

ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το

τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις

εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και

προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Εξαιρετικά λεπτό στόμιο φορμαρίσματος 11 χιλ.

Το εξαιρετικά λεπτό στόμιο φορμαρίσματος

συγκεντρώνει τον αέρα στο στόμιο 11 χιλ., για

φορμάρισμα ακριβείας σε συγκεκριμένες περιοχές.

Είναι ιδανικό για να τελειοποιήσετε ή να

σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας.

Turbo boost

Ο διακόπτης turbo boost αυξάνει τη ροή αέρα για να

στεγνώνετε τα μαλλιά σας ακόμη πιο γρήγορα.

Ασύμμετρη φυσούνα που κάνει μασάζ

Η φυσούνα που κάνει μασάζ διαθέτει μοναδική

ασύμμετρη σχεδίαση που αγκαλιάζει το κεφάλι, για

πιο εύκολη χρήση. Κατανέμει τη ροή του αέρα κατά

μήκος των μαλλιών σας, στεγνώνοντας τα μαλλιά με

πιο υγιή τρόπο, ενισχύοντας τις μπούκλες και

μειώνοντας το φριζάρισμα, ενώ το μασάζ βοηθά στη

διέγερση του κεφαλιού και βελτιώνει τη ζωντάνια

των μαλλιών. Για καλύτερα αποτελέσματα, κρατήστε

τη φυσούνα κοντά στη στεφάνη του κεφαλιού και

στις ρίζες και αφήστε τη να χαρίσει όγκο,

ελαστικότητα και σχήμα στις μπούκλες.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50-60 Hz

Ισχύς: 2200 W

Ρεύμα: 2200 W

Χρώμα/φινίρισμα: Γυαλιστερό μαύρο και μοβ

Υλικό περιβλήματος: PC

Μοτέρ:

Μοτέρ DC

Μήκος καλωδίου: 1,8 μ.

Λειτουργίες

Πτυσσόμενη λαβή: ΟΧI

Ριπή ψυχρού αέρα

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ: ΟΧI

Θήκη ταξιδίου: ΟΧI

Κεραμική επίστρωση: Κεραμικό στοιχείο

Σύστημα ιονισμού

Κρίκος για κρέμασμα

Εξάρτημα διάχυσης: Φυσούνα που κάνει μασάζ

Στόμιο / λεπτό στόμιο: Εξαιρετικά λεπτό στόμιο

φορμαρίσματος 11 χιλ.

Αριθμός εξαρτημάτων: 2

Ρύθμιση turbo

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας A: Μήκος = 63 εκ.,

Πλάτος = 35 εκ., Ύψος = 25 εκ.

Βάρος συσκευασίας A: 6,3 κιλά

Διαστάσεις συσκευασίας F: Βάθος = 11 εκ.,

Ύψος = 23 εκ., Πλάτος = 31 εκ.

Βάρος συσκευασίας F: 1 κιλό

Μέγεθος προϊόντος: Πλάτος = 22 εκ., Ύψος = 31 εκ.,

Μήκος = 10 εκ.

Βάρος προϊόντος (χωρίς τη συσκευασία): 0,6 κιλά
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