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Meer bescherming voor gezond, glanzend haar

Föhn voor maximale zorg

De Philips ProCare-föhn beschermt het haar tegen oververhitting dankzij de

geavanceerde EHD™-technologie. De speciaal ontworpen luchtuitlaat verspreidt

de warmte voorzichtiger over je haar en voorkomt dat haar en hoofdhuid worden

blootgesteld aan beschadigende temperaturen.

Minder beschadiging van je haar

Minder oververhitting met de technologie voor gelijkmatige warmteverdeling

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met keramische elementen met een groot infraroodbereik

Beste droogtemperatuur met ThermoProtect-temperatuur

Prachtig gestyled haar

Coolshot voor je eigen style

Perfecte stylingresultaten met een platte stylingblaasmond

De volumediffuser creëert volume voor krullen en veerkrachtige kapsels

Gebruiksvriendelijk

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle



Föhn HP8260/00

Kenmerken Specificaties

Geavanceerde EHD-technologie

Met de geavanceerde Philips EHD-

technologie heeft je föhn een uniek ontworpen

luchtsleuf zodat de warmte altijd heel

gelijkmatig wordt verdeeld, ook bij hogere

temperaturen, en het haar niet plaatselijk

beschadigd raakt. Dit biedt een ultieme

bescherming voor het haar tegen oververhitting

en zorgt er dus voor dat je haar gezond en

glanzend blijft.

ThermoProtect-temperatuur

De ThermoProtect-temperatuur biedt de

optimale droogtemperatuur en extra

bescherming tegen oververhitting van het haar.

Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de

beste verzorgende resultaten.

Ionenverzorging

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet

statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve

ionen elimineren statische elektriciteit,

verzorgen het haar en sluiten de

haarschubben, zodat het haar nog intenser

glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend

en pluisvrij haar.

Meer verzorging met keramisch element

Het keramische element geeft een groot bereik

aan infraroodwarmte (een aangename warmte)

af die het haar van binnenuit droogt en

beschermt tegen uitdrogen, zonder dat de

snelheid en doeltreffendheid afneemt.

Platte stylingblaasmond

Perfecte stylingresultaten en een glanzend en

verzorgd uiterlijk met een platte

stylingblaasmond voor nauwkeurige styling.

Volumediffuser

De volumediffuser droogt je haar op een

gezonde manier, vermindert pluisvorming en

verhoogt het volume door de luchtstroom over

het haar te verdelen. Je haar krijgt meer

volume bij de kruin en de haarwortels, ideaal

voor krullen en veerkrachtige stijlen

Technische specificaties

Wattage: 2300 W

Snoerlengte: 2,5 m

Kleur/afwerking: Paars

Kenmerken

Coolshot

Dubbel voltage: Nee

Keramische buitenlaag

Ionenconditioner

Ophanglus

Service

2 jaar garantie

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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