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HP8233/00

ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti

alhaisessa lämpötilassa

Hierova diffuusori ja 11 mm muotoilusuutin

Hellävarainen ja nopea hiustenkuivain. Useita eri nopeus- ja lämpötila-asetuksia.

ThermoProtect-tekniikka kuivaa hiuksesi nopeasti tasaisessa ja hoitavassa

lämpötilassa. Mukana Ionic Care ja TurboBoost.

Upeasti muotoiltu kampaus

Ammattilaistasoinen 2200 W - täydellinen tulos.

Erittäin kapea 11 mm:n muotoilusuutin tarkkaan muotoiluun

Lisää kiharoiden tuuheutta ja ilmavuutta sekä hieroo hiuspohjaa

Turbopuhallus erittäin nopeaan kuivaamiseen

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

CoolShot takaa kestävän tyylin

Hellävarainen hiuksille

ThermoProtect-lämpötila-asetus

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Helppokäyttöinen

Tyylikäs ja naisellinen muotoilu korostaa suorituskykyä ja laatua

1,8 m:n virtajohto

Kätevä ripustuslenkki näppärään säilytykseen

Irrotettava ilmansuodatin helpottaa ja nopeuttaa puhdistusta



Hiustenkuivain HP8233/00

Kohokohdat

Ensiluokkainen muotoilu

Tämän hiustenkuivain edustaa nykyaikaista ja

hienostunutta muotoilua. Pehmeät ääriviivat ja

pitkänomainen muoto ovat hienovaraisen

naisellisia. Laadukkaat materiaalit ja

pinnoitteet kertovat tuotteen ylivertaisesta

suorituskyvystä.

ThermoProtect-lämpötila

ThermoProtect tuottaa optimaalisen

kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia

ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman

voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset

hellävaraisesti.

Ammattilaistasoinen 2200 W

Tämä 2200 W:n Professional-hiustenkuivain

tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja

nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla

hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Ionisoiva käsittely

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä.

Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat

sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat

hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa.

Tuloksena ovat upean kiiltävät ja sileät hiukset.

Nopeus- ja lämpötila-asetukset

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä

helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella

asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

Erittäin kapea 11 mm:n muotoilusuutin

Erittäin kapea muotoilusuutin kohdistaa

ilmavirran 11 mm:n suutinaukoista tarkasti

haluamallasi alueelle. Soveltuu erinomaisesti

kampauksen kohentamiseen ja viimeistelyyn.

Turbopuhallus

Turbopuhalluspainike lisää puhallusta, joten

hiukset kuivavat nopeasti.

Epäsymmetrinen hierova diffuusori

Hierovan suuttimen ainutlaatuinen

epäsymmetrinen muoto myötäilee pään

muotoja, mikä tekee siitä intuitiivisen ja

helppokäyttöisen. Diffuusori kuivaa hiukset

turvallisesti, poistaa karheuden ja lisää

tuuheutta levittämällä ilmavirran hiuksiin.

Samalla suutin hieroo hiuspohjaa ja parantaa

hiusten elinvoimaisuutta. Parhaan tuloksen

saat pitämällä suutinta lähellä hiusten tyveä ja

antamalla suuttimen kuvioitujen tappien

koskettaa hiuspohjaa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Hiustenkuivain HP8233/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Teho: 2 200 W

Virta: 2 200 W

Väri/pinnoitus: Korkeakiiltoinen musta ja

violetti liukusävy

Kotelon materiaali: PC

Moottori: DC-moottori

Johdon pituus: 1,8 m

Ominaisuudet

Kääntyvä kahva: ei

Viileä puhallusilma

Kaksoisjännite: ei

Säilytyspussi kotiin ja matkoille: ei

Keraaminen pinnoite: Keraaminen elementti

Ionikäsittely

Ripustuslenkki

Diffuusori: Hierova volyymidiffuusori

Suutin / keskityssuutin: Erittäin kapea 11 mm:n

muotoilusuutin

Lisäosien määrä: 2

Turbopuhallus

Huolto

2 vuoden takuu

Paino ja mitat

Tukkupakkauksen mitat: Pituus = 63 cm,

Leveys = 35 cm, Korkeus = 25 cm

Tukkupakkauksen paino: 6,3 kg

Tuotepakkauksen mitat: Syvyys = 11 cm,

Korkeus = 23 cm, Leveys = 31 cm

Tuotepakkauksen paino: 1 kg

Tuotteen koko: Leveys = 22 cm,

Korkeus = 31 cm, Pituus = 10 cm

Tuotteen paino (ilman pakkausta): 0,6 kg
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