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Czujnik TempPrecision

Pielęgnacja jonowa

6 ustawień
prędkości/temperatury

 

HP8270/00

Zdrowsze suszenie dzięki innowacyjnemu

czujnikowi

Suszenie włosów i pielęgnacja

Suszarka ActiveCare firmy Philips jest wyposażona w wyjątkowy czujnik

TempPrecision™, który mierzy temperaturę włosów i automatycznie zatrzymuje

nagrzewanie, kiedy włosy są suche. Dzięki temu włosy utrzymują zdrowy poziom

wilgotności.

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja dzięki elementom ceramicznym emitującym ciepło podczerwone

Pełna ochrona włosów przed przegrzewaniem dzięki czujnikowi TempPrecision

Doskonale wystylizowane włosy

Profesjonalna moc 2300 W pozwala uzyskać doskonałe efekty stylizacji

Zimny nadmuch pozwala nadać własny styl

Doskonałe efekty modelowania dzięki wąskiej nasadce

Dyfuzor zwiększa objętość, pozwala tworzyć puszyste loki i sprężyste fryzury

Łatwe użytkowanie

Sześć regulowanych ustawień szybkości i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Zdejmowany filtr pozwala zapobiegać wplątywaniu się włosów
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Zalety

Wyjątkowy czujnik TempPrecision

Wyjątkowy czujnik TempPrecision™ mierzy

temperaturę włosów podczas suszenia i

automatycznie zatrzymuje nagrzewanie, kiedy

włosy są suche. Dzięki temu włosy utrzymują

zdrowy poziom wilgotności, są zdrowe i

błyszczące. Wskaźnik LED na górze suszarki

informuje o włączeniu czujnika.

Pielęgnacja jonowa

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie

antystatyczne. Naładowane ujemnie jony

zapobiegają elektryzowaniu się włosów,

pielęgnują je i wygładzają łuski włosów,

nadając im większy połysk. W rezultacie włosy

stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.

Lepsza pielęgnacja dzięki elem. ceram.

Element ceramiczny wydziela delikatne ciepło

podczerwone, które pomaga suszyć włosy od

środka i chroni je przed przesuszeniem, nie

zmniejszając szybkości i skuteczności

suszenia.

6 regulowanych ust. szybkości i temp.

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury.

Sześć różnych ustawień zapewnia pełną

kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać

idealną fryzurę dostosowaną do Twoich

potrzeb.

Dyfuzor zwiększający objętość włosów

Dyfuzor suszy włosy, nie uszkadzając ich,

zmniejsza skręcanie się i zwiększa objętość

włosów, rozkładając równomiernie strumień

powietrza, podnosząc je i maksymalnie

zwiększając ich objętość. Działanie dyfuzora

jest szczególnie widoczne, gdy używasz go na

górze głowy lub przy cebulkach włosów,

zapewniając piękne loki i sprężyste fryzury.

Wąska nasadka modelująca

Doskonałe rezultaty i lśniące, zadbane włosy

dzięki wąskiej nasadce do precyzyjnego

modelowania.

Zimny nadmuch

Profesjonaliści nie obędą się bez funkcji

przycisku Cool Shot, który umożliwia

korzystanie z intensywnego nadmuchu

zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu

włosów w celu wykończenia fryzury i nadania

jej ostatecznego kształtu.

Zdejmowany filtr powietrza

Filtr z tyłu suszarki można zdjąć w celu jego

wyczyszczenia. Zapobiega on również

wplątywaniu się włosów w suszarkę. Filtr

należy regularnie zdejmować i czyścić, aby

zapobiec osadzaniu się zabrudzeń.

Profesjonalna moc 2300 W

Profesjonalna moc 2300 W pozwala uzyskać

doskonałe efekty stylizacji

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

Moc: 2300 W

Długość przewodu: 2,5 m

Kolor/wykończenie: Biały i złoty

Silnik: DC

Napięcie: 220–240 V

Właściwości

Zimny nadmuch

Przełącznik napięcia sieciowego: Nie

Powłoka ceramiczna

Pielęgnacja jonowa

Uchwyt do zawieszania

Serwis

2 lata gwarancji
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