
Plaukų džiovintuvas

DryCare Prestige

 
Tolygus karščio paskirstymas

2300 W

„ThermoProtect“, jonizuojantis

Purenimo šepetys

 

HP8260/00

Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems

plaukams

Plaukų džiovintuvas – maksimali priežiūra

„Philips ProCare“ plaukų džiovintuvas apsaugo plaukus nuo perkaitinimo dėl

pažangios EHD™ technologijos. Specialiai sukurtos oro angos šilumą ant plaukų

paskirsto tolygiai ir apsaugo nuo aukštos temperatūros, kuri pažeidžia plaukus ir

galvos odą.

Mažiau pažeidžiami plaukai

Plaukai neperkaista dėl tolygaus karščio paskirstymo technologijos

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priež. su keram. elementais, perd. tol. infrar. spind. šilumą

Geriausia džiovinimo temperatūra su „ThermoProtect“

Puikiai sušukuoti plaukai

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Plonojo formuotuvo antgalis tobulam modeliavimui

Purenimo šepetys padidina garbanotų ir stangrių šukuosenų apimtį

Paprasta naudoti

Šeši patogūs greičio ir temperatūros nustatymai pilnai kontrolei

Plaukai neįstrigs, jei naudosite išimamą filtrą



Plaukų džiovintuvas HP8260/00

Ypatybės Specifikacijos

Pažangi EHD technologija

Džiovintuvas su pažangia „Philips“ EHD

technologija turi unikaliai sukurtas oro angas,

kurios visada užtikrina tolygų karščio

paskirstymą net ir esant aukštai temperatūrai ir

nepažeidžia karštų vietų. Todėl yra užtikrinama

geriausia plaukų apsauga nuo perkaitimo ir

jūsų plaukai išlieka sveiki bei blizgantys.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali

džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams

papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas

oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus

pasiekti saugiai.

Jonizuojanti priežiūra

Jonų kondicionavimas leidžia džiovinti plaukus

jų neįelektrinant. Neigiami jonai purina

plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plauko

kutikulas, todėl plaukai tampa žvilgantys ir

spindi. Galėsite džiaugtis gražiais žvilgančiais,

lygiais ir glotniais plaukais.

Daugiau priežiūros su keram. elementu

Keraminis elementas skleidžia tolimuosius

infraraudonuosius spindulius, kurių švelni

šiluma padeda džiovinti plaukus iš vidaus ir

apsaugo juos nuo perdžiovinimo taip pat

greitai ir efektyviai.

Plonojo formuotuvo antgalis

Tobulas modeliavimas ir žvilgantys bei glotnūs

plaukai su tikslaus modeliavimo plonojo

formuotuvo antgaliu.

Purenimo šepetys

Pūsdamas oro srovę į plaukus, purenimo

šepetys sveikai džiovina plaukus, sumažina

garbanėles ir suteikia purumo. Jis pakelia ir

purena plaukus, ypač pakaušio srityje ar ties

šaknimis, suformuodamas gyvybingas

garbanas

Techniniai duomenys

Galingumas: 2300 W

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Spalva / apdaila: Purpurinis

Savybės

Šalto oro funkcija

Dvejopa įtampa: Ne

Keraminė danga

Jonų kondicionavimas

Pakabinimo kilpa

Techninė priežiūra

2 metų garantija

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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