
Сешоар

DryCare Advanced

  Йонна грижа

2300 W

Кръгла керамична четка

Дифузер за обем

 

HP8251/00

Тайното оръжие на експерта
Сешоар SalonDry Pro 2300

Новият подобрен SalonDry Pro 2300. Този сешоар Philips вече е 20% по-лек и има 30% по-

силен въздушен поток

Красиво оформена прическа

Професионална мощност 2300 W за чудесни резултати при оформяне

6 гъвкави настройки на скорост и температура

Хладната струя фиксира прическата ви

Тесен концентратор за насочена въздушна струя

Дифузерът за обем увеличава обема за къдрици и динамични прически

По-малко увреждане на косата

Йонно освежаване за лъскава и гладка коса

Керамичен елемент за омекотяване на косата ви

Лесна употреба

Подвижна решетка на отвора за приток на въздух за лесно почистване

Ергономична дръжка за лесно използване

Халка за лесно и удобно съхранение

В комплекта е включена четка за гладка коса

2,5 м кабел



Сешоар HP8251/00

Акценти

Професионални 2300 W

Професионална мощност 2300 W за чудесни

резултати при оформяне

Подхранване с йони

Йонно освежаване за лъскава и гладка коса

6 гъвкави настройки

6 гъвкави настройки на скорост и температура

Керамичен елемент

Керамичният елемент е включен, за да предотврати

прекомерно изсушаване. Той излъчва инфрачервена

топлина, която нежно затопля косата и й помага да

изсъхне отвътре, като я защитава от прекомерно

изсушаване, без да се прави компромис със скоростта

или ефективността.

Студена струя

Професионална функция, с която всеки стилист

трябва да разполага. Бутонът CoolShot осигурява

силен приток на студен въздух. Използва се след

оформяне на прическата, за да я завърши и фиксира.

Дифузер за обем

Дифузерът за обем изсушава косата по здравословен

начин, намалява накъсването и увеличава обема, като

разпределя въздушния поток по косата. Той повдига

и увеличава до максимум обема, особено когато се

използва в областта на темето и корените, което го

прави идеален за оформяне на къдрици и игриви

прически.

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на дръжката и

дава още една възможност за съхранение, особено

удобна за използване вкъщи или при отсядане в

хотел.

2,5 м кабел

По-голямата дължина води до повишена гъвкавост и

улеснено боравене, така че можете да го използвате

навсякъде.

Тесен концентратор

Концентраторът работи, като фокусира въздушния

поток през отвора към определени зони. Това

позволява изключително прецизно оформяне и e

чудесна възможност за довършване или дооформяне

на желаната прическа.
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Спецификации

Технически данни

Дължина на кабела: 2,5 м

Мощност: 2300 W

Мощност (Тайван): 1500 W

Характеристики

Керамично покритие

Студена струя

За две напрежения: Не

Халка за окачване

Подхранване с йони

Сервиз

2 години гаранция
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