
Сешоар

DryCare Prestige

 
Равномерно разпределяне на

топлината

2300 W

ThermoProtect Ionic

Дифузер за обем

 

HP8260/00

Допълнителна защита за здрава и блестяща коса

Сешоар за максимална грижа

Сешоарът Philips ProCare предпазва косата от прегряване с усъвършенстваната технология

EHD™. Специално проектираният отвор за изходящия въздух разпределя топлината по-

внимателно върху косата и избягва температурите, които увреждат косата и скалпа.

По-малко увреждане на косата

По-малко прегряване с технологията за равномерно разпределяне на топлината

Повече грижа с йонно подхранване за лъскава и гладка коса

Керамични нагреватели, осигуряващи инфрачервено сушене и повече грижа

Най-добрата температура на сушене с настройката ThermoProtect

Красиво оформена прическа

Хладната струя фиксира прическата ви

Идеални резултати при оформяне с тънкия накрайник за прически

Дифузерът за обем увеличава обема за къдрици и динамични прически

Лесна употреба

Шест гъвкави настройки за скорост и температура за пълен контрол

Подвижният въздушен филтър предотвратява захващането на коса



Сешоар HP8260/00

Акценти Спецификации

Авангардната технология EHD

При авангардната технология EHD (Even Heat

Distribution - Равномерно разпределяне на топлината)

на Philips сешоарът има уникално конструиран отвор

за въздушната струя, така че винаги, дори при висока

температура, разпределя топлината много

равномерно и предотвратява увреждащите косата

горещи точки. Това ви дава пълна защита срещу

прегряване и помага да запазите косата си здрава и

блестяща.

Настройка на температурата ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя

получавате най-добрите резултати, като щадите

косата си.

Йонна грижа

Йонното подхранване има антистатичен ефект при

сушенето. Отрицателно заредените йони

неутрализират наелектризирането, освежават косата

и заглаждат кутикула на косъма, за да направят косата

ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е гладка,

нехвърчаща коса с красив блясък.

Повече грижа с керамичния елемент

Керамичният елемент излъчва инфрачервена топлина,

която нежно затопля косата и й помага да изсъхне

отвътре, като я защитава от прекомерно изсушаване,

без да прави компромис със скоростта и

ефективността.

Тънък накрайник за оформяне на прически

Идеални резултати при оформяне и блестяща,

безупречна прическа, с тънкия накрайник за прецизно

оформяне.

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.

Технически данни

Мощност: 2300 W

Дължина на кабела: 2,5 м

Цвят/покритие: Лилаво

Характеристики

Студена струя

За две напрежения: Не

Керамично покритие

Подхранване с йони

Халка за окачване

Сервиз

2 години гаранция

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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