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Optimaal drogen dankzij innovatieve sensor

Droog haar zonder beschadiging

De Philips ActiveCare-haardroger is voorzien van de unieke TempPrecision™-

sensor, die de temperatuur van het haar meet en automatisch een lagere

temperatuur instelt zodra het haar droog is. Het vocht blijft in het haar en houdt

het gezond.

Minder beschadiging van je haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met keramische elementen met een groot infraroodbereik

Volledige bescherming tegen uitgedroogd haar met TemPrecision

Prachtig gestyled haar

Professioneel, 2300 W, voor fantastische stylingresultaten

Coolshot voor je eigen style

Perfecte stylingresultaten met een platte stylingblaasmond

De volumediffuser creëert volume voor krullen en veerkrachtige kapsels

Gebruiksvriendelijk

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Voorkom haar in het apparaat met het verwijderbare luchtfilter
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Kenmerken

Unieke TempPrecision-sensor

De unieke TempPrecision™-sensor meet de

temperatuur van het haar tijdens het drogen en

verlaagt de temperatuur automatisch wanneer

het haar droog is. Het vocht blijft in het haar en

houdt het haar gezond en glanzend. Het LED-

lampje aan de bovenkant van de haardroger

geeft altijd aan wanneer de sensor aanstaat.

Ionenverzorging

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet

statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve

ionen elimineren statische elektriciteit,

verzorgen het haar en sluiten de

haarschubben, zodat het haar nog intenser

glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend

en pluisvrij haar.

Meer verzorging met keramisch element

Het keramische element geeft een groot bereik

aan infraroodwarmte (een aangename warmte)

af die het haar van binnenuit droogt en

beschermt tegen uitdrogen, zonder dat de

snelheid en doeltreffendheid afneemt.

Zes snelheids- en temperatuurstanden

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen

eenvoudig worden aangepast om de perfecte

stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven

je volledige controle om nauwkeurig te stylen

zoals jij het graag wilt.

Volumediffuser

De volumediffuser droogt je haar op een

gezonde manier, vermindert pluisvorming en

verhoogt het volume door de luchtstroom over

het haar te verdelen. Je haar krijgt meer

volume bij de kruin en de haarwortels, ideaal

voor krullen en veerkrachtige stijlen

Platte stylingblaasmond

Perfecte stylingresultaten en een glanzend en

verzorgd uiterlijk met een platte

stylingblaasmond voor nauwkeurige styling.

Koele luchtstoot

Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een

intense stroom koude lucht, een onmisbare

professionele functie voor kappers. Het wordt

na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

Verwijderbaar luchtfilter

Het filter aan de achterkant van deze

haardroger kan voor reiniging worden

verwijderd. Het voorkomt ook dat er haar in de

haardroger komt te zitten. Verwijder en reinig

het filter regelmatig om ophoping van haar in

de haardroger te voorkomen.

Professioneel, 2300 W

Professioneel, 2300 W, voor fantastische

stylingresultaten

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Technische specificaties

Wattage: 2300 W

Snoerlengte: 2,5 m

Kleur/afwerking: Wit en goud

Motor: DC

Voltage: 220 - 240 volt

Kenmerken

Coolshot

Dubbel voltage: Nee

Keramische buitenlaag

Ionenconditioner

Ophanglus

Service

2 jaar garantie
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