
 

 

Philips ThermoProtect 
Ionic
Hårtork

• 2 200 W
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abbare hårtorkning vid en lägre temperatur med ThermoProtect

ed massagemunstycke och 11 mm stylingmunstycke.
ydda håret samtidigt som du får ett snabbt föningsresultat. Den här hårtorken har flera 
stighets- och temperaturinställningar. Med ThermoProtect för en snabbare torkning vid 
 jämn och skonsam temperatur, Ionic Care och TurboBoost..

Vackert stylat hår
• Professional 2 200 W, för perfekt salongresultat
• 11 m ultratunt stylingmunstycke för precisionsstyling
• Turbotorkning för extra snabb torkning
• Maximerar volymen och ger spänstiga lockar samtidigt som det varsamt masserar hårbotten
• Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll
• Kalluftsfunktion fixerar frisyren

Mindre slitage på håret
• ThermoProtect-temperaturinställning
• hårvårdande joniseringsfunktion för glansigt och krusningsfritt hår
• Skonsammare med keramiskt element som ger mycket infraröd värme

Lättanvänd
• Elegant, mjukare design med fokus på prestanda och kvalitet
• 1,8 m nätkabel
• Enkel krok för praktisk förvaring



 Högkvalitativ design

Den här hårtorken har en modern, sofistikerad 
design med mjuka linjer och slanka former som 
förmedlar en skön känsla. Precisionsfunktionen 
samt det högkvalitativa materialet och 
resultatet ger prov på produktens 
överlägsenhet.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturen ger optimal 
torktemperatur och extra skydd mot 
överhettning av håret. Med samma kraftfulla 
luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt 
sätt.

Proffsig 2 200 W

Den här 2 200 W Professional-hårtorken har 
ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög 
effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt 
torka och forma håret.

Jonisk vårdande

Ge håret en snabb och effektiv behandling med 
hjälp av joniseringsteknik. Laddade negativa 
joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar 
håret och slätar ut dess yttersta cellager, vilket 
intensifierar hårets lyster och glans. Resultatet 
blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och 
krusningsfritt.

Hastighets- och temperaturinställningar

Hastigheten och temperaturen kan enkelt 
justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika 
inställningar ger dig exakt och skräddarsydd 
styling.

11 mm munstycken med ultratunn 
design

Det ultratunna stylingmunstycket 
koncentrerar luftflödet över håret genom det 

11 mm munstycket som du kan använda för 
precisionsstyling på vissa hårpartier. Det passar 
perfekt för uppfräschningar eller för att ge 
frisyren en sista finjustering.

Turbotorkning

Med knappen för turbotorkning ökar du 
luftflödet så att håret torkar ännu snabbare.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
HP8233/00

Funktioner
Hårtork
2 200 W



Publiceringsdatum  
2013-05-31

Version: 8.0.1

EAN: 08 71010 36020 33

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Tekniska specifikationer
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Wattal: 2 200 W
• Effekt: 2 200 W
• Färg/behandling: Blank svart och med en lila ton
• Hölje, material: PC
• Motor: DC-motor
• Sladdlängd: 1,8  m

Funktioner
• Vikbart handtag: Nej
• Kalluftsfunktion
• Dubbel spänning: Nej
• Resefodral: Nej
• Keramisk beläggning: Keramiskt element
• Vårdande jon-funktion
• Upphängningsögla
• Diffuser: Masserande volymmunstycke

• Munstycke/fönmunstycke: 11 mm munstycken 
med ultratunn design

• Antal tillbehör: 2
• Turbotorkning

Service
• 2 års garanti

Vikt och mått
• A-låda, mått: Längd = 63 cm, Bredd = 35 cm, 

Höjd = 25 cm
• A-låda, vikt: 6,3 kg
• F-låda, mått: Djup = 11 cm, Höjd = 23 cm, 

Bredd = 31 cm
• F-låda, vikt: 1 kg
• Produktstorlek: Bredd = 22 cm, Höjd = 31 cm, 

Längd = 10 cm
• Produktvikt (exkl. förp.): 0,6 kg
•
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