
Vysoušeč vlasů
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Rovnoměrné rozvádění tepla

2300 W

ThermoProtect Ionic

Difuzér pro vzdušný účes

 

HP8260/00

Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů

Vysoušeč pro maximální péči

Vysoušeč vlasů Philips ProCare chrání vlasy před přehřátím pomocí pokročilé

technologie EHD™. Speciálně navržený výstup vzduchu šíří teplo do vlasů jemněji

a zabraňuje poškození vlasů nebo pokožky vysokou teplotou.

Minimální poškození vlasů

Nižší riziko přehřátí díky technologii rovnoměrné distribuce tepla (EHD)

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s keramickými prvky a infračerveným zahříváním s velkým dosahem

Nejlepší teplota vysoušení díky systému ThermoProtect

Krásně upravené vlasy

Funkce Cool Shot zpevní účes

Vynikající výsledky tvarování díky tenké tvarovací hubici

Difuzér zvětšuje objem pro vlnité vlasy a živé účesy

Snadné použití

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Zabraňte zachycení vlasů pomocí odnímatelného filtru



Vysoušeč vlasů HP8260/00

Přednosti Specifikace

Pokročilá technologie EHD

Pokročilá technologie Philips EHD znamená,

že vysoušeč používá jedinečně navržený

výstup vzduchu k zajištění, že je teplo

distribuováno velmi rovnoměrně i při vysokých

teplotách a brání tak poškození ohřívaných

míst. Vlasy jsou tak dokonale chráněny před

přehřátím a zůstanou zdravé a lesklé.

ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při

vysoušení a nabízí další ochranu před

přehříváním vlasů. Se stejně výkonným

prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky

pečujícím způsobem.

Ionizační péče

Ionizační péče umožňuje antistatické sušení.

Nabité záporné ionty redukují vytváření

statické energie, upravují účes a uhlazují

vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk

vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký

účes bez zacuchání.

Zvýšená péče s keramickým prvkem

Keramický prvek vydává infračervené teplo

velkého dosahu, které zajišťuje jemné

zahřívání napomáhající ochraně vlasů a bránící

přesoušení, aniž by došlo k narušení rychlosti

a účinnosti.

Tenká tvarovací hubice

Vynikající výsledky při tvarování a lesklý

hladký povrch díky tenké tvarovací hubici pro

přesné vytvarování účesu.

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

Technické údaje

Příkon: 2300 W

Délka kabelu: 2,5 m

Barva/povrch: Nachová

Funkce

Impuls chladného vzduchu: Ano

Dvojí napětí: Ne

Keramický povrch: Ano

Ionizační technologie: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Servis

2letá záruka: Ano

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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