
 

Plaukų džiovintuvas

DryCare Advanced

 
„ThermoProtect“, jonizuojantis

2200 W

Jonizuojanti priežiūra

Masažuojantis plaukų purenimo
antgalis

 

HP8233/00

Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su

„ThermoProtect“
su masažuojančiu šepečiu ir 11 mm modeliavimo antgaliu.

Apsaugokite savo plaukus ir mėgaukitės greitais džiovinimo rezultatais. Galite

rinktis plaukų džiovinimo greičio ir temperatūros nustatymus. Įdiegtos tokios

funkcijos, kaip „ThermoProtect“, kuri greitai džiovina plaukus pastovia, saugia

temperatūra, „Ionic Care“ ir „TurboBoost“.

Puikiai sušukuoti plaukai

Profesionalus 2200 W idealiems rezultatams – tarsi ką tik iš salono

11 mm itin plonas modeliavimo antgalis – koreguojamajam modeliavimui atlikti

Purena plaukus, didina garbanas ir švelniai masažuoja galvos odą

Turbo padidinimas padeda ypač greitai išdžiovinti

Šeši patogūs greičio ir temperatūros nustatymai pilnai kontrolei

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Mažiau pažeidžiami plaukai

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Jonų kondensacija žvilgantiems, glotniems plaukams

Paprasta naudoti

Elegantiška, moteriška išvaizda, pabrėžianti efektyvumą ir kokybę

1,8 m maitinimo laidas

Laido kablys patogiam saugojimui

Nuimamas oro srauto filtras – valykite greitai ir lengvai



Plaukų džiovintuvas HP8233/00

Ypatybės

Stulbinamas dizainas

Šis plaukų džiovintuvas išsiskiria moderniu ir

įmantriu dizainu. Švelnūs ir grakštūs kontūrai ir

pailginta konstrukcija pabrėžia, kad prietaisas

skirtas moteriai, tuo tarpu galimybė tiksliai

kirpti, aukštos kokybės medžiagos ir apdaila

įrodo, kad prietaisas puikiai veikia.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali

džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams

papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas

oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus

pasiekti saugiai.

Profesionalus 2200 W

Šis profesionalus 2200 W plaukų džiovintuvas

pučia galingą oro srovę. Suderinus jėgą ir

greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tapo

greitesnis ir lengvesnis.

Joninis kondicionavimas

Pasirūpinkite plaukais naudodami jonų

kondicionavimą. Neigiami jonai purena

plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų

šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi.

Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais

plaukais.

Greičio ir temperatūros nustatymai

Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra

sukuria tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai

leidžia kruopščiai ir tiksliai suformuoti

šukuoseną.

11 mm itin plonas modeliavimo antgalis

Itin plonas modeliavimo antgalis nukreipia oro

srautą per 11 mm antgalį, kad galėtumėte

pagražinti tam tikras sritis. Puikiai tinka, kai

norite pagražinti šukuoseną ar sukurti savo

stilių.

Turbogalios padidinimas

Greičio padidinimo turbomygtukas padidina

oro srautą ir dar greičiau išdžiovina jūsų

plaukus.

Nesimetriškas masažavimo šepetys

Nesimetriškas masažavimo šepetys yra

unikalaus nesimetriško dizaino, pritaikyto

galvai, – dėl to jis lengviau ir intuityviau

naudojamas. Šepetys paskirsto oro srautą tarp

plaukų, džiovina plaukus jų nepažeisdamas,

juos purena ir išlygina garbanas, masažuoja

galvos odą ir padaro plaukus sveikesnius.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų laikykite

džiovintuvą virš pakaušio ties šaknimis –

naudodami šepetį su masažuojamosiomis

plonomis kojelėmis padidinsite plaukų apimtį,

suformuosite stangrią šukuoseną ir garbanas.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Galingumas: 2200 W

Maitinimas: 2200 W

Spalva / apdaila: Blizganti juoda ir violetinė

Korpuso medžiaga: PC

Variklis: Nuolatinės srovės variklis

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Savybės

Sulankstoma rankena: Ne

Šalto oro funkcija

Dvejopa įtampa: Ne

Kelioninis krepšelis: Ne

Keraminė danga: Keraminis elementas

Jonų kondicionavimas

Pakabinimo kilpa

Sklaidytuvas: Masažuojantis purenimo šepetys

Antgalis / siauras antgalis: 11 mm itin plonas

modeliavimo antgalis

Priedų skaičius: 2

Turbogalios padidinimas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Svoris ir matmenys

A dėžutės matmenys: Ilgis = 63 cm, Plotis = 35

cm, Aukštis = 25 cm

A dėžutės svoris: 6,3 kg

F dėžutės matmenys: Gylis = 11 cm,

Aukštis = 23 cm, Plotis = 31cm

F dėžutės svoris: 1 kg

Gaminio dydis: Plotis = 22 cm, Aukštis = 31 cm,

Ilgis = 10 cm

Gaminio svoris (be pakuotės): 0,6 kg
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