
KeraShine-
hiustenkuivain

 
Care Edition

Ionisoiva

2200 W

Keraaminen keratiinipinnoite

 

HP8243/00

Kuivaa hellävaraisesti ja nopeasti, kiiltävä

lopputulos

Keratiinia sisältävät keraamiset levyt

Uusi Philips KeraShine on hellävarainen ja nopea hiustenkuivain, jossa on 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

Turbopuhallus erittäin nopeaan kuivaamiseen

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

CoolShot takaa kestävän tyylin

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Hellävarainen hiuksille

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite

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



KeraShine-hiustenkuivain HP8243/00

Kohokohdat

Pitää huolta hiuksistasi

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen

pinnoite suojaa hiuksiasi

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.

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.

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.

Diffuusori

Diffuusori kuivaa hiukset turvallisesti, poistaa

karheuden ja lisää tuuheutta levittämällä

ilmavirran hiuksiin. Se lisää ilmavuutta ja

tuuheutta erityisesti päälaen alueelle ja

hiusten tyveen, joten sillä saat täydelliset

kiharat ja ilmavuutta.

Turbopuhallus

Turbopuhalluspainike lisää puhallusta, joten

hiukset kuivavat nopeasti.

Viileä puhallusilma

Ammattilaistasoinen CoolShot-painike on

hiusmuotoilijoille ehdoton. Se tuottaa

voimakkaan kylmän ilmavirran, ja sillä

viimeistelet kestävän tyylin.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Teho: 2200 W

Virta: 2200 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

Kantolaukku: ei

Keraaminen pinnoite: Keraaminen elementti

Ionikäsittely

Ripustuslenkki

Diffuusori: Epäsymmetrinen 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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