
 

Sušilnik za lase

 
2300 W

Senzor TempPrecision

Nega z ioni

6 hitrosti/nastavitev
temperature

 

HP8270/00

Bolj zdrav sušilnik z inovativnim senzorjem

Nežno sušenje las

Sušilnik Philips ActiveCare ima edinstven senzor TempPrecision™, ki meri

temperaturo las in samodejno zniža temperaturo, ko so lasje suhi. Zdrava vlažnost

ostane v laseh.

Manj poškodovanih las

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega s keramičnimi elementi z infrardečo toploto

100 % zaščita pred izsušitvijo las s senzorjem TempPrecision

Čudovito oblikovani lasje

Profesionalna moč 2300 W za popolno pričesko

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Popolna pričeska s tankim nastavkom za urejanje

Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk

Enostavna uporaba

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Odstranljivi filter preprečuje zatikanje las



Sušilnik za lase HP8270/00

Značilnosti

Edinstveni senzor TempPrecision

Edinstven senzor TempPrecision™ med

sušenjem meri temperaturo las in samodejno

zniža temperaturo, ko so lasje suhi. Zdrava

vlažnost se zadrži v laseh, zato ti ostanejo

zdravi in sijoči. Ko je senzor vklopljen, indikator

na vrhu sušilnika sveti.

Nega z ioni

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča

protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni

preprečujejo statično naelektrenost, negujejo

lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi

sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki

lasje brez kodrov.

Boljša nega s keramičnim elementom

Keramični element proizvaja infrardečo toploto,

ki je nežna in suši vaše lase od znotraj ter jih

ščiti pred izsušitvijo, pri čemer se hitrost in

učinkovitost ne zmanjšata.

Šest nastavitev hitrosti in temperature

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da

oblikujete popolno pričesko. Šest različnih

nastavitev zagotavlja popoln nadzor za

natančno oblikovanje po vaši meri.

Razpršilnik za več volumna

Razpršilnik za več volumna omogoča zdravo

sušenje las, zmanjša nakodranost in poveča

volumen tako, da porazdeli zračni tok po laseh.

Razpršilnik privzdigne lase in poveča volumen,

zlasti če ga uporabljate na temenu in pri lasnih

koreninah, zato je idealen za ustvarjanje

kodrov in razkošnih pričesk

Tanek nastavek za urejanje

Popolna pričeska ter bleščeč in sijoč videz s

tankim nastavkom za natančno urejanje.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot

zagotavlja močan sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in

utrditev pričeske.

Odstranljivi zračni filter

Na zadnji strani sušilnika je filter, ki ga lahko

odstranite in očistite. Filter med drugim

preprečuje, da bi se v sušilniku kopičili lasje,

zato ga redno odstranjujte in čistite, da

preprečite nabiranje umazanije.

Profesionalna moč 2300 W

Profesionalna moč 2300 W za popolno

pričesko

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Moč: 2300 W

Dolžina kabla: 2,5 m

Barva/površina: Bela in zlata

Motor: DC

Napetost: 220-240 V

Značilnosti

Hladen zračni tok

Dvojna napetost: Ne

Keramična prevleka

Oblikovanje pričeske z ioni

Obešalna zanka

Servis

Dveletna garancija
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