
Σεσουάρ
 

2300 W

Ομοιόμορφη κατανομή της

θερμότητας

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

με φυσούνα

 

HP8260/00

Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά

Πιστολάκι για μέγιστη φροντίδα

Το πιστολάκι ProCare της Philips προστατεύει την τρίχα από την υπερθέρμανση, χάρη στην

προηγμένη τεχνολογία EHD™. Η ειδικά σχεδιασμένη έξοδος αέρα διαχέει τη θερμότητα πιο

απαλά πάνω στα μαλλιά σας, αποφεύγοντας θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν την τρίχα και το

κεφάλι.

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Λιγότερη υπερθέρμανση χάρη στην τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας (EHD)

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα με κεραμικά στοιχεία, χάρη στην υπέρυθρη θερμότητα

ThermoProtect για βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα

Άψογα αποτελέσματα, με το λεπτό στόμιο φορμαρίσματος

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Εύκολη χρήση

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Αφαιρούμενο φίλτρο, για να μην μπλέκονται τα μαλλιά



Σεσουάρ HP8260/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Προηγμένη τεχνολογία EHD

Με βάση την προηγμένη τεχνολογία EHD της Philips,

το σεσουάρ διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη έξοδο

αέρα που διαχέει τη θερμότητα πάντα ομοιόμορφα -

ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες- και εμποδίζει τη

δημιουργία επιβλαβών θερμών σημείων. Έτσι,

προσφέρει απόλυτη προστασία από την

υπερθέρμανση και σας χαρίζει υγιή και λαμπερά

μαλλιά.

Σύστημα ThermoProtect

Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη

θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον

προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με

εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα

ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Σύστημα ιονισμού για μαλλιά που δεν ηλεκτρίζονται.

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό

ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και

λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και

στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά

λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Κεραμικά στοιχεία, περισσότερη φροντίδα

Το κεραμικό στοιχείο εκλύει υπέρυθρη θερμότητα, με

ήπια ένταση, που συμβάλλει στην προστασία των

μαλλιών από την ξηρότητα, χωρίς να μειώνεται η

ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα.

Λεπτό στόμιο φορμαρίσματος

Άψογα αποτελέσματα και λαμπερά, στιλπνά μαλλιά, με

το λεπτό στόμιο φορμαρίσματος.

Φυσούνα

Η φυσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με υγιή τρόπο,

μειώνει το φριζάρισμα και αυξάνει τον όγκο,

διαχέοντας τη ροή του αέρα στα μαλλιά. Ανασηκώνει

τα μαλλιά και μεγιστοποιεί τον όγκο τους, κυρίως

όταν χρησιμοποιείται στη στεφάνη του κεφαλιού και

στις ρίζες - ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να

δημιουργήσετε μπούκλες και ανάλαφρα χτενίσματα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς: 2300 W

Μήκος καλωδίου: 2,5 ιγ

Χρώμα/φινίρισμα: Αστραφτερό μοβ

Λειτουργίες

Ριπή ψυχρού αέρα: Και

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ: ΟΧI

Κεραμική επίστρωση: Και

Σύστημα ιονισμού: Και

Κρίκος για κρέμασμα: Και

Σέρβις

Διετής εγγύηση: Και

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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