
Moisture Protect
Vysoušeč vlasů

DryCare Prestige

 
Snímač MoistureProtect

2300 W

Ionizační technologie

Impuls chladného vzduchu

 

HP8280/00

Získejte zdravé, hydratované vlasy a zářivý účes

Dokonalá hydratace, skvělý lesk a jemnost

Vysoušeč vlasů MoistureProtect je vybaven infračerveným snímačem, který

nepřetržitě snímá optimální teplotu pro vysoušení vlasů a zachovává tak jejich

přirozenou hydrataci.

Technologie MoistureProtect

Snímač MoistureProtect

Dokonalé zachování vlhkosti díky exkluzivnímu snímači

Šetrná technologie

Ochrana před přehřátím

Krásně upravené vlasy

Ionizační technologie zabraňuje vzniku statické elektřiny pro lesklé a hladké vlasy bez

zacuchání

Snadné použití

Šest nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Chladný vzduch pro fixaci účesu



Moisture Protect Vysoušeč vlasů HP8280/00

Přednosti Specifikace

Snímač MoistureProtect

Skutečně inovativní infračervená technologie

MoistureProtect nepřetržitě sleduje a upravuje

vysoušecí teplotu podle potřeb vlasů.

Inteligentní snímač měří povrchovou teplotu

vlasů 4000krát v průběhu jednoho vysoušení

a nastavuje teplotu tak, aby nedošlo ke ztrátě

vlhkosti a poškození kutikul. Dokonalé

uchování vlhkosti zajišťuje vlasům skvělý lesk

a jemnost. Senzor lze vypínat podle potřeby.

Technologie MoistureProtect

Využívá infračervenou technologii, která

diagnostikuje vlasy a přizpůsobuje teplotu tak,

aby byla zachována přirozená hydratace.

ThermoProtect

Funkce ThermoProtect poskytuje optimální

teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu

před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným

proudem vzduchu získáte nejlepší výsledky a

šetrnější péči.

Ionizační technologie

Záporné ionty redukují vytváření statické

energie, upravují účes a uhlazují vlasové

kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.

Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes

bez zacuchání.

Šest nastavení rychlosti a teploty

Snadné nastavení a ovládání nastavení teploty

a rychlosti zajistí dokonalou úpravu vlasů.

Vyberte si ze 3 nastavení teploty a 2 rychlostí

pro úplnou kontrolu a přesné vysoušení i

úpravy.

Impuls chladného vzduchu

Funkce tlačítka Cool Shot poskytuje intenzivní

proud chladného vzduchu. Používá se

k dokončení a zpevnění účesu po jeho úpravě.

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Příkon: 2 100–2 300 W

Délka kabelu: 2,5 m

Motor: stejnosměrný

Dvojí napětí: Ne

Technologie zajišťující péči

Technologie MoistureProtect: Ano

Ionizační péče: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Funkce

Impuls chladného vzduchu: Ano

6 nastavení teploty: Ano

Příslušenství

Tryska: Difuzér

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2019‑05‑16

Verze: 16.0.1

EAN: 08 71010 36674 83

www.philips.com

http://www.philips.com/

