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Skonsammare hårtorkning med innovativ sensor

Torka håret varsamt

Hårtorken Philips ActiveCare är utrustad med den unika TempPrecision™-sensorn

som känner av hårets temperatur och automatiskt sänker temperaturen när håret

är torrt. En hälsosam fuktighetsnivå bibehålls i håret.

Mindre slitage på håret

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Skonsammare med keramiskt element som ger mycket infraröd värme

Med TempPrecision skyddas ditt hår till 100 % från överhettning

Vackert stylat hår

Professional 2300 W för fantastiska stylingresultat

Kalluftsfunktion fixerar frisyren

Perfekt stylingresultat med ett litet stylingmunstycke

Volymmunstycke ökar volymen, för lockar och spänstiga frisyrer

Lättanvänd

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Undvik att hår fastnar med löstagbart filter
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Funktioner

Unik TempPrecision-sensor

Den unika TempPrecision™-sensorn känner av

hårets temperatur och drar automatiskt ned

temperaturen när håret är torrt. En hälsosam

fuktighetsnivå bibehålls i håret vilket håller

håret friskt och ger det lyster. LED-lampan på

hårtorkens ovansida visar när sensorn är

påslagen.

Joniskt vårdande

Med vårdande jonfunktion får du antistatisk

torkning. Laddade negativa joner eliminerar

statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess

porer så att hårets lyster och glans

intensifieras. Resultatet blir ett hår som är

vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Skonsammare med keramiskt element

Det keramiska elementet avger mycket infraröd

värme som har en mild värme som hjälper till

att torka håret inifrån och skydda det från att bli

för torrt, utan att kompromissa med hastigheten

och effektiviteten.

Sex flexibla hastighets- och temp.inst.

Hastigheten och temperaturen kan enkelt

justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika

inställningar ger dig exakt och skräddarsydd

styling.

Volymmunstycke

Volymmunstycket torkar håret på ett skonsamt

sätt, minimerar krusningar och ger ökad volym

genom att fördela luftflödet i håret. Det ger lyft

och maximal volym, särskilt när det används i

rothår och på kronhår, så att det blir perfekt när

du gör lockiga och spänstiga frisyrer

Litet stylingmunstycke

Perfekt stylingresultat och en glänsande och

blank look med ett litet stylingmunstycke för

precisionsstyling.

Kall luft

En proffsfunktion för hårstylister. Med knappen

för kalluft får du ett intensivt kallt luftflöde. Den

används när du vill fixera frisyren efter styling.

Löstagbart luftfilter

Filtret på hårtorkens baksida kan tas bort och

rengöras. Det ser också till att hår inte fastnar i

hårtorken. Ta bort och rengör regelbundet så att

inte smuts fastnar.

Professional 2300 W

Professional 2300 W för fantastiska

stylingresultat

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Wattal: 2 300 W

Sladdlängd: 2,5 m

Färg/behandling: Vit och guld

Motor: DC

Spänning: 220-240 V

Funktioner

Kalluftsfunktion

Dubbel spänning: Nej

Keramisk beläggning

Vårdande jon-funktion

Upphängningsögla

Service

2 års garanti
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