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Sundere tørring med innovativ sensor
Tør dit hår, og plej det

Philips ActiveCare-hårtørrer er udstyret med den unikke TempPrecision™-sensor,

der måler hårets temperatur og automatisk nedsætter temperaturen, når håret er

tørt. Den sunde fugt bliver i håret.

Mindre skade på håret

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mere pleje med keramiske elementer, der giver langtrækkende infrarød varme

100% beskyttelse mod overophedet hår med TempPrecision

Flot, stylet frisure

Professionelle 2300 W giver fantastiske stylingresultater

Kold luft sætter dit hår

Perfekte stylingresultater med et slankt styling-mundstykke

Volumendiffuser giver fylde til krøllet eller løst hår

Nem at anvende

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Med det aftagelige filter undgår du, at håret sidder fast
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Vigtigste nyheder

Unik TempPrecision sensor

Den unikke TempPrecision™-sensor måler

hårets temperatur under tørring og nedsætter

automatisk temperaturen, når håret er tørt. Den

sunde fugt bliver i håret, så håret forbliver

sundt og glansfuldt. LED-lyset øverst på

hårtørreren angiver altid, når sensoren er

aktiveret.

Ionisk pleje

Ionisk behandling giver mulighed for antistatisk

tørring. Negativt ladede ioner eliminerer statisk

elektricitet og behandler og

glatter porerne i håret for at forstærke hårets

glans. Resultatet er blødt og smukt skinnende

hår uden krus.

Mere pleje med keramisk element

Det keramiske element udsender

langtrækkende infrarød varme, som er en

skånsom varme, der tørrer håret indefra og

beskytter håret mod udtørring, uden at det går

ud over hastigheden eller effektiviteten.

Seks fleksible hast./temp.indstillinger

Den nødvendige hastighed og temperatur kan

nemt justeres, så du får det perfekte resultat.

Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol

over præcis og skræddersyet styling.

Volumendiffuser

Volumendiffuseren tørrer håret på en sund

måde, reducerer krus og øger fyldigheden ved

at sprede luftstrømmen i hele håret. Den løfter

håret og maksimerer fylden, især når den

bruges i området ved hovedbund og rødder,

hvilket gør den perfekt til at lave krøller og

spændstige frisurer

Slankt styling-mundstykke

Perfekte stylingresultater og et skinnende,

professionelt look med et slankt styling-

mundstykke til mere præcis styling.

Kold luft

CoolShot-knappen er en vigtig professionel

funktion til hårstyling, der giver et intenst skud

kold luft. Den bruges efter stylingen til at

færdiggøre og "sætte" frisuren.

Aftageligt luftfilter

Filteret bagest på denne hårtørrer kan fjernes,

når det skal rengøres. Det forhindrer også, at

håret sidder fast i hårtørreren. Fjern og rengør

regelmæssigt for at undgå ophobning.

Professionelle 2300 W

Professionelle 2300 W giver fantastiske

stylingresultater

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tekniske specifikationer

Watt-tal: 2300 W

Ledningslængde: 2,5 m

Farve/finish: Hvid og guld

Motor: DC

Spænding: 220-240 V

Funktioner

Kold luft

Dobbelt spændingsomskifter: Nej

Keramisk belægning

Ion-behandling

Ophængsstrop

Service

2 års reklamationsret
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