
Haardroger
 

2300 W

Ionenverzorging

met volumediffuser

Keramische buitenlaag

 
HP8250/00

Het geheime wapen van professionals
SalonDry Pro 2300-haardroger

De nieuwe en verbeterde SalonDry Pro 2300. Deze haardroger van Philips is nu 20% lichter en heeft 30% meer

luchtstroom.

Prachtig gestyled haar

Professioneel, 2300 W, voor fantastische stylingresultaten

6 flexibele snelheids- en temperatuurstanden

CoolShot voor glans en een eigen stijl

Slanke compressor voor gerichte airflow

De volumediffuser creëert volume voor krullen en veerkrachtige kapsels

Minder beschadiging van je haar

Keramisch element voor gladder haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Gebruiksvriendelijk

Afneembaar luchtinvoerrooster voor eenvoudig schoonmaken

Ophanghaakje

Snoer van 2,5 m



Haardroger HP8250/00

Kenmerken

Professioneel, 2300 W

Professioneel, 2300 W, voor fantastische

stylingresultaten

6 flexibele standen

6 flexibele snelheids- en temperatuurstanden

Ionenconditioner

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Keramisch element

Het meegeleverde keramisch element

beschermt tegen uitdrogen. Het geeft

infraroodwarmte (een aangename warmte) af

die het haar van binnenuit droogt en beschermt

tegen uitdrogen, zonder dat de snelheid en

doeltreffendheid afneemt.

Volumediffuser

De volumediffuser droogt je haar op een

gezonde manier, vermindert pluisvorming en

verhoogt het volume door de luchtstroom over

het haar te verdelen. Je haar krijgt meer

volume bij de kruin en de haarwortels, ideaal

voor krullen en veerkrachtige stijlen

Ophanghaakje

Ophanghaakje

Snoer van 2,5 m

Door het langere snoer neemt de flexibiliteit

toe en raak je niet meer in de knoop, waardoor

je de styler overal kunt gebruiken.

Slanke compressor

De compressor leidt de luchtstroom door de

opening naar specifieke gebieden. Het

resultaat is een perfecte styling die ideaal is

voor het bijwerken of afmaken van je haarstijl.



Haardroger HP8250/00

Specificaties

Technische specificaties

Snoerlengte: 2,5 m

Wattage: 2300 W

Kenmerken

Keramische buitenlaag

Coolshot

Dubbel voltage: Nee

Ophanglus

Ionenconditioner

Service

2 jaar garantie
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