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Nagyobb védelem az egészséges, fényes hajért

Hajszárító a maximális törődés érdekében

A Philips ProCare hajszárító az EHD™ technológia segítségével védi a hajat a

túlmelegedéstől. A speciálisan tervezett levegőkimeneti nyílás kíméletesebben

oszlatja el a hőt a hajon, amellyel elkerülhető, hogy károsító hő érje a hajat és a

fejbőrt.

Kevésbé károsítja haját

Az egyenletes hőelosztási (EHD) technológia révén elkerülhető a túlmelegedés

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel - nagy hullámhosszú, infravörös hő

A legjobb szárítási hőmérséklet a ThermoProtect hőmérséklet-beállítással

Gyönyörűen formázott haj

Hideg levegő a frizura rögzítéséhez

Tökéletes hajformázás a vékony hajformázó fúvócsővel

A diffúzor megnöveli a haj mennyiségét – hullámos és loknis frizurához

Egyszerű használat

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A kivehető szűrő megakadályozza a haj beszippantását
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Fénypontok

Korszerű EHD technológia

A korszerű Philips EHD technológia azt jelenti,

hogy a hajszárító egyedi kialakítású

levegőkimeneti nyílással rendelkezik, így a hő

mindig rendkívül egyenletesen oszlik el a

haján - még nagy hőmérséklet esetén is -,

amivel elkerülheti a káros, forró foltok

kialakulását. Ez maximális védelmet nyújt a

túlmelegedés ellen, így haja egészséges és

fényes lesz.

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect hőmérséklet optimális

szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és

további védelmet nyújt a hajnak a

túlmelegedés ellen. Változatlanul erős

légárammal érheti el a legjobb eredményt,

mindezt gondoskodás mellett.

Ionos ápolás

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj

antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön

haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az

eredmény csodálatosan fényes, sima és

könnyen fésülhető haj.

Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel

A kerámia fűtőelem nagy hullámhosszú,

infravörös hőt bocsát ki, ami mérsékelten

meleg levegővel, belülről szárítja a hajat, és

megakadályozza annak kiszáradását anélkül,

hogy csökkenne a sebesség vagy a

hatékonyság.

Vékony hajformázó fúvócső

Precíz hajformázást lehetővé tévő vékony

hajformázó fúvócső a tökéletes formáért és

fényes, sima frizuráért.

Dúsító diffúzor

A diffúzor az egyenletes légáramnak

köszönhetően kíméletesen szárít, csökkenti az

elektrosztatikus feltöltődést, és dúsabbá teszi a

hajat. Megemeli a hajkoronát, és növeli a

volumenét, elsősorban a fejtetőn, illetve a

hajgyökerek tájékán, miközben tökéletes

alapot biztosít a hullámos és loknis frizurákhoz.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Teljesítmény: 2300 W

Vezetékhossz: 2,5 m

Szín/felület: lila

Jellemzők

Hideglevegő-fokozat

Feszültségválasztó: Nem

Kerámiabevonat

Ionos légáram

Akasztógyűrű

Szerviz

2 év garancia
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