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ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı

kurutma

ve masaj yapan difüzör ile 11 mm daraltıcı başlık.

Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön

çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect, İyonik Bakım ve

TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun.

Mükemmel şekilli saçlar

Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

Hassas şekillendirme için ultra ince 11 mm daraltıcı başlık

Başınıza nazikçe masaj yaparken hacmi artırır ve bukleleri güçlendirir

Ekstra hızlı kurutma için turbo püskürtme

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

Daha Sağlıklı Saçlar

ThermoProtect sıcaklık ayarı

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

Kullanım kolaylığı

Performansı ve kaliteyi vurgulan zarif, kadınsı tasarım

1,8 m elektrik kablosu

Kolay asma halkası ile rahat saklama

Hızlı ve kolay temizleme için çıkarılabilir hava akış filtresi



Saç kurutma makinesi HP8233/00

Özellikler

Eşsiz Tasarım

Bu saç kurutma makinesinin tasarımı modern

ve sofistikte bir yaklaşıma sahiptir. Yumuşak,

pürüzsüz kıvrımlar ve uzatılmış çıkıntılar

kadınsılığa vurgu yaparken yüksek kaliteli

malzemeler ve kaplamalar ürünün üstün

performansının kanıtıdır.

ThermoProtect sıcaklığı

ThermoProtect ısısı, optimum kurutma

sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra

koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken,

aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde

edersiniz.

Profesyonel 2200 W

Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi

güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç

ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme

işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

İyonik bakım

İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın.

Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi

önler, saçınıza bakım yapar ve kırıkları ortadan

kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını

sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve

elektriklenmeyen saçlardır.

Hız ve sıcaklık ayarları

Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız

ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar,

hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol

sağlar.

Ultra ince, şekillendirici 11 mm başlık

Ultra ince daraltıcı başlığı, belirli bölgelerde

hassas şekillendirme için saç akışını 11 mm'lik

başlığıyla yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya

da stilinizi ayarlamak için idealdir.

Turbo püskürtme

Turbo püskürtme düğmesi, saçınızın daha hızlı

kuruması için hava akışını artırır.

Masaj yapan asimetrik difüzör

Başına doğru kıvrımlı olan masaj yapan

asimetrik difüzörün benzersiz asimetrik

tasarımı, kullanımını kolaylaştırır ve

sezgiselleştirir. Difüzör saç boyunca hava

akışını dağıtır, saçı daha sağlıklı kurutur, hacmi

artırır, elektriklenmeyi azaltır ve masaj yaparak

başınızın canlanmasına ve saç canlılığının

artmasına yardımcı olur. En iyi sonuçlar için

başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun

ve difüzörün masaj yapan ince dokulu

uçlarının hacmi artırmasına, kabarıklık

eklemesine ve bukleleri şekillendirmesine

şahit olun.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Teknik spesifikasyonlar

Gerilim: 220-240 volt

Frekans: 50-60 Hz

Watt gücü: 2200 W

Güç: 2200 W

Renk/kaplama: Parlak Siyah ve Mor geçişli

Muhafaza malzemesi: PC

Motor: DC Motor

Kordon uzunluğu: 1,8 m

Özellikler

Katlanabilir tutma yeri: Hayır

Soğuk hava üfleme

Çift voltaj: Hayır

Seyahat kesesi: Hayır

Seramik kaplama: Seramik Parça

İyon bakımı

Asma kancası

Difüzör: Masaj yapan hacim difüzörü

Başlık/Kurutma Başlığı: Ultra ince,

şekillendirici 11 mm başlık

Ek parça sayısı: 2

Turbo Püskürtme

Servis

2 yıl garanti

Ağırlık ve boyutlar

A-Box Boyutları: Uzunluk = 63 cm,

Genişlik = 35 cm, Yükseklik = 25 cm

A-Box Ağırlığı: 6,3 kg

F-Box boyutları: Derinlik = 11 cm,

Yükseklik = 23 cm, Genişlik = 31 cm

F-Box ağırlığı: 1 kg

Ürün boyutu: Genişlik = 22 cm, Yükseklik = 31

cm, Uzunluk = 10cm

Ürün ağırlığı (ambalaj hariç): 0,6 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑07‑08

Sürüm: 13.1.1

EAN: 08 71010 38410 36

www.philips.com

http://www.philips.com/

