
Uscător de păr

DryCare Prestige

 
Distribuţie uniformă a căldurii

2300 W

ThermoProtect Ionic

Difuzor de volum

 

HP8260/00

Mai multă protecţie pentru păr strălucitor,

sănătos

Un uscător pentru grijă maximă

Uscătorul de păr Philips ProCare îți protejează părul împotriva supraîncălzirii cu

tehnologia avansată EHD™. Orificiul de ieşire a aerului conceput special distribuie

căldura mai delicat asupra părului şi evită temperaturile care deteriorează părul şi

scalpul.

Mai puţină deteriorare a părului

Mai puţină supraîncălzire cu tehnologia de distribuire uniformă a căldurii

Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Îngrijire sporită cu elementele ceramice, care oferă încălzire puternică IR

Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect

Păr coafat frumos

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

Coafare perfectă cu capul de coafare îngust

Difuzorul creşte volumul pentru bucle şi coafuri ample

Uşor de utilizat

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet



Uscător de păr HP8260/00

Repere Specificaţii

Tehnologia avansată EHD

Tehnologia avansată Philips EHD se traduce

prin faptul că uscătorul tău utilizează un orificiu

de ieşire a aerului conceput special

pentru a asigura distribuirea uniformă a căldurii

- chiar şi la temperaturi ridicate - prevenind

deteriorarea regiunilor fierbinţi.

Astfel, părul tău beneficiază de protecţie

maximă împotriva supraîncălzirii, ajutându-te

astfel să ai un păr sănătos şi strălucitor.

Setare temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o

temperatură de uscare optimă, precum şi

protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii

părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei

obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Îngrijire cu ioni

Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică.

Ionii negativi elimină părul electrizat, tratează

părul şi netezesc cuticulele părului pentru a

intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este

un păr neted şi drept care străluceşte de

frumuseţe.

Îngrijire sporită cu elementul ceramic

Elementul ceramic generează căldură IR, cu un

efect delicat, care ajută uscarea părului din

interior şi îl protejează împotriva uscării

excesive, fără a face compromisuri în ceea ce

priveşte viteza şi eficienţa.

Cap de coafare îngust

Rezultate de coafare perfecte şi un aspect

strălucitor şi lucios, cu un cap de coafare

îngust, pentru coafare precisă.

Difuzor de volum

Difuzorul de volum usucă în mod sănătos

părul, reduce electricitatea statică şi creşte

volumul prin difuzarea fluxului de aer în păr.

Adaugă portanţă şi maximizează volumul, mai

ales când este utilizat în zona calotei şi a

rădăcinilor, făcându-l perfect pentru crearea

buclelor şi a coafurilor elastice.

Specificaţii tehnice

Putere: 2300 W

Lungime cablu: 2,5 m

Culoare/finisaj: Violet

Caracteristici

Jet de aer rece

Tensiune dublă: Nu

Înveliş ceramic

Tratament cu ioni

Agăţătoare

Service

2 ani garanţie

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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