
 

 

Philips
Hårtork

• ProCare

HP8260/00
Mer skydd för friskt och glänsande hår

Hårtork för maximal vård
Philips ProCare-hårtorken skyddar håret från att överhettas med den avancerade 
EHD™-tekniken. Det särskilt designade luftutloppet fördelar värmen skonsammare mot 
håret och undviker skadliga temperaturer för hår och hårbotten.

Mindre slitage på håret
• Mindre överhettning med EHD-teknik (Even Heat Distribution)
• Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar
• Skonsammare med keramiskt element som ger mycket infraröd värme
• Bästa torktemperaturen med ThermoProtect-temperatur

Vackert stylat hår
• Kalluftsfunktion fixerar frisyren
• Perfekt stylingresultat med ett litet stylingmunstycke
• Volymmunstycke ökar volymen, för lockar och spänstiga frisyrer

Lättanvänd
• Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll
• Undvik att hår fastnar med löstagbart filter



 Avancerad EHD-teknik

Den avancerade Philips EHD-tekniken innebär att 
hårtorken använder ett unikt designat luftutlopp som 
ser till att värmen alltid fördelas jämnt – också vid 
höga temperaturer – och förhindrar skadliga heta 
punkter. Det skyddar håret från överhettning och 
gör håret friskt och glansigt.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturen ger optimal 
torktemperatur och extra skydd mot överhettning 
av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa 
resultat på ett skonsamt sätt.

Jonisk vårdande

Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. 
Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, 
vårdar håret och sluter dess porer så att hårets 
lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår 
som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Skonsammare med keramiskt element

Det keramiska elementet avger mycket infraröd 
värme som har en mild värme som hjälper till att 
torka håret inifrån och skydda det från att bli för 
torrt, utan att kompromissa med hastigheten och 
effektiviteten.

Litet stylingmunstycke

Perfekt stylingresultat och en glänsande och blank 
look med ett litet stylingmunstycke för 
precisionsstyling.

Volymmunstycke

Volymmunstycket torkar håret på ett skonsamt sätt, 
minimerar krusningar och ger ökad volym genom att 
fördela luftflödet i håret. Det ger lyft och maximal 
volym, särskilt när det används i rothår och på 
kronhår, så att det blir perfekt när du gör lockiga och 
spänstiga frisyrer
HP8260/00

Specifikationer
Tekniska specifikationer
• Wattal: 2 300 W
• Sladdlängd: 2,5 m
• Färg/behandling: Lila

Funktioner
• Kalluftsfunktion
• Dubbel spänning: Nej
• Keramisk beläggning
• Vårdande jon-funktion
• Upphängningsögla

Service
• 2 års garanti
•
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