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Keratínová keramická vrstva
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Šetrné sušenie pre lesklé a rýchle účesy
s keramickými platňami napustenými keratínom

Chráňte svoje vlasy a vysušte ich skutočne rýchlo. Tento nový sušič vlasov

KeraShine od spoločnosti Philips ponúka viacero nastavení rýchlosti a teploty.

Súčasťou je funkcia ThermoProtect na rýchle sušenie pri stálej a šetrnej teplote,

ionizátor Ionic Care a funkcia TurboBoost.

Účesy s nádherným tvarom

Profesionálny výkon 2200 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Ultra štíhly 11 mm nástavec na precízne tvarovanie účesu

Extra silný prúd vzduchu pre výnimočne rýchle sušenie

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Objemový difuzér zväčší objem na vytváranie kučeravých a pružných účesov

Menšie poškodenie vlasov

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom

Nastavenie teploty ThermoProtect

Ionizátor pre lesklý a hladký účes bez strapatenia

Jednoduché používanie

Elegantný ženský dizajn zdôrazňujúci výkon a kvalitu

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie
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Hlavné prvky

Starostlivosť o vaše vlasy

Ochranná keramická vrstva so zapusteným

keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy

Ošetrujúci ionizátor

Doprajte svojmu účesu okamžitú starostlivosť

pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité

ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy

a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší

lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké

a dokonale upravené vlasy.

Prvotriedny dizajn

Tento sušič vlasov sa vyznačuje moderným a

sofistikovaným prístupom k dizajnu. Jemné a

plynulé obrysy a predĺžené tvary nenápadne

evokujú ženskosť, zatiaľ čo jemné detaily a

vysoko kvalitné materiály a povrchová úprava

sú predzvesťou špičkového výkonu zariadenia.

Teplota ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú

ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou

rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz

dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším

spôsobom.

Profesionálny výkon 2200 W

Tento 2200 W profesionálny sušič vlasov

vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná

kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a

zjednodušuje styling vašich vlasov.

Nastavenia rýchlosti a teploty

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý

účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje úplnú

kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru

pre Vás.

Ultra štíhly 11 mm tvarovací nástavec

Ultra štíhly tvarovací nástavec koncentruje prúd

vzduchu cez 11 mm hubicu pre presné

tvarovanie účesu v špecifických oblastiach.

Ideálne na doladenie účesu alebo jeho

zafixovanie.

Objemový difuzér

Objemový difuzér suší vlasy zdravým

spôsobom, znižuje pochlpenie vlasov a

zvyšuje ich objem šírením vzduchového prúdu

naprieč vlasmi. Vlasy nadvihuje a

maximalizuje objem, najmä pri použití na

temene a zátylku, čím sa z neho stáva ideálny

nástroj na tvorbu kučeravých a vlnitých účesov

Turbo výkon

Tlačidlo extra silného prúdu vzduchu zvýši

prúdenie vzduchu, aby tak ešte rýchlejšie

usušil vaše vlasy.

Chladný stupeň

Nenahraditeľná profesionálna funkcia pre

stylery účesov vo forme tlačidla CoolShot

poskytuje intenzívny prúd studeného vzduchu.

Používa sa po dokončení tvarovania na

zafixovanie účesu.



KeraShine Edice Care Sušič vlasov HP8243/00

Technické údaje

Technické špecifikácie

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Výkon vo wattoch: 2 200 W

Príkon: 2 200 W

Farba/povrchová úprava: Lesklá čierna s

fialovými odtieňmi

Obalový materiál: PC

Motor: Motor na jednosmerný prúd

Dĺžka kábla: 1,8 m

Vlastnosti

Sklopná rúčka: Nie

Chladný prúd

Dvojité napätie: Nie

Cestovné puzdro: Nie

Keramická vrstva: Keramický prvok

Ionizačný kondicionér

Závesná slučka

Difuzér: Asymetrický objemový difuzér

Hubica/koncentrátor: Ultra štíhly 11 mm

tvarovací nástavec

Počet nástavcov: 2

Extra silný prúd vzduchu

Servis

Dvojročná záruka

Hmotnosť a rozmery

Rozmery A boxu: Dĺžka = 63 cm, Šírka = 35 cm,

Výška = 25 cm

Hmotnosť A boxu: 6,3 kg

Rozmery F boxu: Hĺbka = 11 cm,

Výška = 23 cm, Šírka = 31 cm

Hmotnosť F boxu: 1 kg

Rozmery produktu: Šírka = 22 cm,

Výška = 31 cm, Dĺžka = 10 cm

Hmotnosť produktu (bez obalu): 0,6 kg
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