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Innovatiivinen tunnistin auttaa kuivaamaan terveellisesti
Hellävarainen hiustenkuivain

Philips ActiveCare -hiustenkuivaimessa on ainutlaatuinen TempPrecision™-tunnistin, joka mittaa hiusten

lämpötilan ja laskee kuivaimen lämpötilaa automaattisesti, kun hiukset ovat kuivat. Hiukset säilyttävät

luonnollisen kosteustasapainonsa.

Hellävarainen hiuksille

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Keraamiset elementit tuottavat normaalia hellävaraisempaa infrapunalämpöä

TempPrecisionilla täydellinen suoja hiusten ylikuumenemiselta

Upeasti muotoiltu kampaus

Ammattilaistasoinen 2300 W: upeaa muotoilua

CoolShot takaa kestävän tyylin

Täydellinen muotoilutulos litteällä suuttimella

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Helppokäyttöinen

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Irrotettava ilmansuodatin estää hiusten takertumisen
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Kohokohdat

Ainutlaatuinen TempPrecision-tunnistin

Ainutlaatuinen TempPrecision™ -tunnistin

mittaa hiusten lämpötilan kuivaamisen aikana

ja laskee kuivaimen tilaa automaattisesti, kun

hiukset ovat kuivat. Hiukset säilyttävät

luonnollisen kosteustasapainonsa, hyvän

kuntonsa ja kiiltonsa. Kuivaimen LED-valo

osoittaa, että tunnistin on päällä.

Ionic Care

Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta

antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit

poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja

silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten

kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät

hiukset.

Keraaminen elementti tuo lisäsuojaa

Keraaminen elementti tuottaa

infrapunalämpöä, joka kuivaa hiukset

hellävaraisesti sisältä päin ja suojelee niitä

ylikuivumiselta nopeudesta ja tehokkuudesta

tinkimättä.

Kuusi nopeus- ja lämpötila-asetusta

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä

helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella

asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

Diffuusori

Diffuusori kuivaa hiukset turvallisesti, poistaa

karheuden ja lisää tuuheutta levittämällä

ilmavirran hiuksiin. Se lisää ilmavuutta ja

tuuheutta erityisesti päälaen alueelle ja

hiusten tyveen, joten sillä saat täydelliset

kiharat ja ilmavuutta.

Litteä muotoilusuutin

Tarkkaan muotoiluun suunnitellulla ohuella

suuttimella täydellinen muotoilutulos ja

kiiltävä, viimeistelty tyyli.

Viileä puhallusilma

Ammattilaistasoinen CoolShot-painike on

hiusmuotoilijoille ehdoton. Se tuottaa

voimakkaan kylmän ilmavirran, ja sillä

viimeistelet kestävän tyylin.

Irrotettava ilmansuodatin

Hiustenkuivaimen takaosassa olevan

ilmansuodattimen voi irrottaa puhdistamista

varten. Suodatin estää hiusten takertumisen

kuivaimeen. Puhdista suodatin säännöllisesti.

Ammattilaistasoinen 2300 W

Ammattilaistasoinen 2300 W: upeaa

muotoilua

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Teho: 2300 W

Johdon pituus: 2,5 m

Väri/pinnoitus: Valkoinen ja kulta

Moottori: DC

Jännite: 220–240 V

Ominaisuudet

Viileä puhallusilma

Kaksoisjännite: ei

Keraaminen pinnoite

Ionikäsittely

Ripustuslenkki

Huolto

2 vuoden takuu
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