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Arma secretă a experţilor
Uscător de păr SalonDry Pro 2300

SalonDry Pro 2300, nou şi îmbunătăţit. Acest uscător de păr de la Philips este

acum cu 20% mai uşor şi dispune de un flux de aer mai mare cu 30%

Păr coafat frumos

Putere profesională de 2300 W pentru rezultate de coafare minunate

6 setări flexibile pentru viteză şi temperatură

Jetul de aer rece vă fixează coafura

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Difuzorul creşte volumul pentru bucle şi coafuri ample

Mai puţină deteriorare a părului

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Element ceramic pentru netezirea părului

Uşor de utilizat

Grilaj de admisie a aerului detaşabil pentru curăţare uşoară

Mâner confortabil pentru utilizare uşoară

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Includs: perie pentru păr fin

Cablu de 2,5 m



Uscător de păr HP8251/00

Repere

Putere profesională de 2300 W

Putere profesională de 2300 W pentru

rezultate de coafare minunate

Tratament cu ioni

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

6 setări flexibile

6 setări flexibile pentru viteză şi temperatură

Element ceramic

Elementul ceramic este inclus pentru

prevenirea uscării excesive. Acesta emite

radiaţie infraroşie care are o căldură delicată

care ajută la uscarea părului şi previne uscarea

excesivă a acestuia, fără a compromite viteza

şi eficienţa.

Jet de aer rece

O funcţie profesională absolut necesară pentru

aparatele de coafat. Butonul Cool Shot asigură

un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat

după coafare, pentru finisarea şi fixarea

coafurii.

Difuzor de volum

Difuzorul de volum usucă în mod sănătos

părul, reduce electricitatea statică şi creşte

volumul prin difuzarea fluxului de aer în păr.

Adaugă portanţă şi maximizează volumul, mai

ales când este utilizat în zona calotei şi a

rădăcinilor, făcându-l perfect pentru crearea

buclelor şi a coafurilor elastice.

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cârligul cauciucat este situat pe baza

mânerului şi asigură o altă opţiune de

depozitare, convenabilă mai ales pentru

utilizarea acasă sau la un hotel.

Cablu de 2,5 m

Lungimea mai mare rezultă într-o flexibilitate

îmbunătăţită şi uşurinţă în utilizare pentru a

putea folosi aparatul oriunde doriţi.

Duză îngustă

Concentratorul funcţionează focalizând prin

deschidere fluxul de aer spre anumite zone.

Acesta asigură o coafare precisă şi este foarte

indicat pentru retuşul sau finisarea unei coafuri.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 2,5 m

Putere: 2300 W

Energie electrică (Taiwan): 1500 W

Caracteristici

Înveliş ceramic

Jet de aer rece

Tensiune dublă: Nu

Agăţătoare

Tratament cu ioni

Service

2 ani garanţie
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