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Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma

Maksimum bakım için saç kurutma makinesi

Philips ProCare saç kurutma makinesi gelişmiş EHD™ teknolojisi sayesinde saçların

aşırı ısınmasını önler. Özel olarak tasarlanmış hava çıkışı, ısıyı saça çok daha

nazikçe dağıtır, böylece saç ve kafa derisine zarar veren aşırı ısı önlenir.

Daha Sağlıklı Saçlar

Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Kızılötesi ısı yayan seramik parçalarla saçınıza daha fazla bakım yapın

ThermoProtect ısısı ile en iyi kurutma sıcaklığı

Mükemmel şekilli saçlar

Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

İnce şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlara ulaşın

Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

Kullanım kolaylığı

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Çıkarılabilir filtre sayesinde saçlarınız sıkışmaz



Saç kurutma makinesi HP8260/00

Özellikler Teknik Özellikler

Gelişmiş EHD teknolojisi

Gelişmiş Philips EHD teknolojisi sayesinde

saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda

bile ısıyı saça her zaman eşit dağıtan,

benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı

kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini

önler. Böylece üstün koruma sayesinde

saçlarınızın aşırı ısınması önlenir ve saçlarınız

hep parlak ve sağlıklı kalır.

ThermoProtect sıcaklığı

ThermoProtect ısısı, optimum kurutma

sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra

koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken,

aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde

edersiniz.

İyonik Bakım

İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden

kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği

ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları

açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır.

Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve

elektriklenmeyen saçlardır.

Seramik parça ile daha fazla bakım

Kızılötesi ısı yayan seramik parça, saçın aşırı

kurumasını önleyecek şekilde ısı vererek saçı

içten kurutur; hız ve etkinlikten ödün vermez.

Dar şekillendirme başlığı

Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam

istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir

görünüme kavuşur.

Hacim difüzörü

Hacim difüzörü hava akımını saça yayarak saçı

sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi

azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst

kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında

saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle

ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

Teknik spesifikasyonlar

Watt: 2300 W

Kordon uzunluğu: 2,5 m

Renk/kaplama: Mor

Özellikler

Soğuk hava üfleme

Çift voltaj: Hayır

Seramik kaplama

İyon bakımı

Asma kancası

Servis

2 yıl garanti

 

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑08‑20

Sürüm: 7.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

