
Vysoušeč vlasů

 

2 300 W

 

HP8251/00

Tajná zbraň expertů
Vysoušeč SalonDry Pro 2300

Nový a vylepšený vysoušeč SalonDry Pro 2300. Tento vysoušeč Philips je o 20 %

lehčí a má o 30 % vyšší proud vzduchu

Krásně upravené vlasy

Profesionální příkon 2 300 W pro skvělé účesy

6 flexibilních nastavení rychlosti a teploty

Funkce Cool Shot zpevní účes

Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Difuzér zvětšuje objem pro vlnité vlasy a živé účesy

Minimální poškození vlasů

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Keramický prvek pro uhlazení vlasů

Snadné použití

Oddělitelná mřížka vstupu vzduchu pro snadné čištění

Ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

Obsahuje: kartáč pro hladké vlasy

2,5m kabel



Vysoušeč vlasů HP8251/00

Přednosti

Profesionální příkon 2 300 W

Profesionální příkon 2 300 W pro skvělé účesy

Ionizační technologie

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez

zacuchání

6 flexibilních nastavení

6 flexibilních nastavení rychlosti a teploty

Keramický prvek

Keramický prvek brání přesušení. Vydává

infračervené teplo, které vlasy jemně zahřívá.

Napomáhá tak vysoušení zevnitř a chrání před

přesušením, aniž by se snížil rychlost a

efektivita.

Funkce Cool Shot

Nepostradatelná profesionální funkce kulem –

tlačítko Cool Shot poskytuje intenzivní proud

chladného vzduchu. Používá se k dokončení

a zpevnění účesu po jeho úpravě.

Difuzér pro vzdušný účes

Difuzér pro vzdušný účes suší vlasy zdravě,

redukuje kadeření a zvyšuje objem šířením

proudu vzduchu ve vlasech. Dodává jim

vzdušnost a maximalizuje objem, obzvlášť

pokud je použit na temeni hlavy a u kořínků

vlasů, a dokonale se hodí k vytváření kadeří a

živých účesů

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na

základně rukojeti a poskytuje další možnost

uložení, obzvláště pohodlné pro použití

v domácnosti nebo v hotelu.

2,5m kabel

Důsledkem větší délky je zvýšená flexibilita a

snadná manipulace, proto ji lze použít, kdekoli

potřebujete.

Úzká koncovka

Koncovka koncentruje proud vzduchu

prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti.

Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro

úpravy nebo dokončení stylového účesu.



Vysoušeč vlasů HP8251/00

Specifikace

Technické údaje

Délka kabelu: 2,5 m

Příkon: 2300 W

Příkon (Tchaj-wan): 1500 W

Funkce

Keramický povrch: Ano

Impuls chladného vzduchu: Ano

Dvojí napětí: Ne

Poutko pro zavěšení: Ano

Ionizační technologie: Ano

Servis

2letá záruka: Ano
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