
Sušič vlasov

DryCare Prestige

 
Rovnomerné rozloženie tepla

2300 W

ThermoProtect, ionizátor

Objemový difuzér

 

HP8260/00

Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
Sušič vlasov na maximálnu starostlivosť

Sušič vlasov Philips ProCare chráni vlasy pred nadmernou teplotou vďaka

pokročilej technológií EHD™. Špeciálne navrhnutý výstup vzduchu šetrnejšie

rozvádza teplo a chráni tak vlasy aj pokožku hlavy pred poškodením vysokými

teplotami.

Menšie poškodenie vlasov

Menej prehrievania vlasov vďaka technológii rovnomerného rozloženia tepla

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Lepšia starostlivosť vďaka keramickým prvkom vytvárajúcim infračervené teplo

Najlepšia teplota na sušenie vlasov vďaka funkcii ThermoProtect

Účesy s nádherným tvarom

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Dokonalé výsledky pomocou úzkeho nástavca na tvarovanie účesu

Objemový difuzér zväčší objem na vytváranie kučeravých a pružných účesov

Jednoduché používanie

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Vďaka odnímateľnému filtru sa vám už nikdy nezachytia vlasy



Sušič vlasov HP8260/00

Hlavné prvky Technické údaje

Špičková technológia EHD

Hlavnou súčasťou špičkovej technológie EHD

od spoločnosti Philips je jedinečne navrhnutý

výstup vzduchu, ktorý zabezpečuje

mimoriadne rovnomerné rozloženie tepla –

dokonca aj pri vysokej teplote – a zabraňuje

vytváraniu poškodzujúcich horúcich miest.

Výsledkom je veľmi účinná ochrana vlasov

pred prehrievaním a zdravý a lesklý účes.

Teplota ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú

ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou

rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz

dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším

spôsobom.

Starostlivosť pomocou iónov

Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez

vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny

zabránia vzniku statickej elektriny, formujú

vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali

vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé,

hladké a dokonale upravené vlasy.

Lepšia ochrana s keramickým prvkom

Keramický prvok vyžaruje teplo hlboko v

infračervenej oblasti, výsledkom čoho je

príjemné teplo, ktoré pomôže vysušiť vaše

vlasy zvnútra a chráni ich pred nadmerným

vysušovaním, bez kompromisov v oblasti

rýchlosti alebo účinnosti.

Štíhly nástavec na tvarovanie účesu

Dokonalé výsledky tvarovania účesov s úzkym

tvarovacím nástavcom pre presný styling.

Objemový difuzér

Objemový difuzér suší vlasy zdravým

spôsobom, znižuje pochlpenie vlasov a

zvyšuje ich objem šírením vzduchového prúdu

naprieč vlasmi. Vlasy nadvihuje a

maximalizuje objem, najmä pri použití na

temene a zátylku, čím sa z neho stáva ideálny

nástroj na tvorbu kučeravých a vlnitých účesov

Technické špecifikácie

Výkon vo wattoch: 2300 W

Dĺžka kábla: 2,5 m

Farba/povrchová úprava: Fialové

Vlastnosti

Chladný prúd

Dvojité napätie: Nie

Keramická vrstva

Ionizačný kondicionér

Závesná slučka

Servis

Dvojročná záruka

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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