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Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Vysoušeč vlasů MoistureProtect je vybaven infračerveným snímačem, který

neustále měří optimální teplotu vysoušení vlasů, čímž zachovává jejich přirozenou

vláhu. Součástí je také masážní nástavec pokožky hlavy, který stimuluje přirozený

přísun živin pro vaše vlasy.

Technologie MoistureProtect

Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Inteligentní snímač MoistureProtect

Šetrná technologie

Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Funkce ThermoProtect brání přehřátí vašich vlasů

Vibrační nástavec pro masáž hlavy

Vibrační nástavec pro masáž hlavy, který uvolní a stimuluje pokožku hlavy

Snadno použitelný nástavec pro masáž hlavy, který uvolní a stimuluje pokožku hlavy

Ergonomický tvar pro příjemnější ovládání

Hladké a zaoblené štětiny pro jemnou masáž pokožky hlavy

Snadné použití

2 300 W vysoušecího výkonu

Šest nastavení rychlosti a teplot pro optimální ovládání

Tlačítko Cool shot pro fixaci účesu



Vysoušeč vlasů MoistureProtect HP8283/00

Přednosti

Technologie MoistureProtect

Technologie MoistureProtect kontroluje a

reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě

zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci.

Protože neustále zajišťuje optimální teplotu,

chrání vlasy před přehřátím. Užívejte si

dokonale chráněné, nádherné vlasy.

Snímač MoistureProtect

Infračervený snímač MoistureProtect neustále

sleduje a přizpůsobuje teplotu sušení, aby

odpovídala potřebám vašich vlasů. Inteligentní

snímač při sušení měří teplotu vlasů, a chrání

je tak před ztrátou vlhkosti a poškozením

kutikul. Dokonalé uchování vlhkosti zajišťuje

vlasům větší lesk, jemnost a vlasy jsou

zdravější. Snímač lze vypínat podle potřeby.

Vysoušení o příkonu 2300 W

Tento 2300W profesionální vysoušeč vlasů má

šest rychlostí a nastavení teploty. Díky

výsledné kombinaci výkonu, rychlosti a

technologií vlasy usušíte a upravíte rychleji,

snáze a citlivěji.

Ionizační péče

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.

Vibrační nástavec pro masáž hlavy

Použijte vibrační nástavec pro masáž hlavy a

stimulujte jím přirozený přísun výživných látek

do svých vlasů. Měkké vibrující štětiny

pomáhají stimulovat krevní oběh a přivádějí

kyslík a výživu. Tyto přirozené živiny přispívají

ke zdraví vašich vlasů a jemně uvolňují

pokožku hlavy.

Snadno použitelný nástavec pro masáž hlavy

Jemně, bez tlaku přiložte masážní štětiny na

pokožku v místě, kde cítíte napětí. Uvolněte se

a pomalu provádějte kruhové pohyby kolem

daného místa, anebo zůstaňte v místě, které

potřebujete uvolnit. Vypínačem vyberte jedno

ze 3 nastavení vibrační rychlosti. Baterie jsou

součástí balení, a tak si můžete ihned dopřát

uvolňující, zdravou masáž pokožky hlavy.

Ergonomický tvar

Společnost Philips navrhuje věci vám na míru.

Hladký, ergonomický tvar dokonale padne do

ruky a zajišťuje ideální manipulaci.

Hladké a zaoblené štětiny

Štětiny nástavce pro masáž hlavy mají hladké

a pěkně zaoblené konce, aby pokožku vaší

hlavy nejen jemně masírovaly, ale také

chránily.

ThermoProtect

Teplota ThermoProtect zajišťuje vašim vlasům

perfektní teplotu sušení. Přináší výkonné, avšak

citlivé sušení s péčí a optimálními výsledky.



Vysoušeč vlasů MoistureProtect HP8283/00

Specifikace

Technické údaje

Výkon: 2 100–2 300 W

Délka kabelu: 2,5 m

Motor: stejnosměrný

Napětí: 220–240 V

Frekvence: ~50–60 Hz

Technologie zajišťující péči

Technologie MoistureProtect: Ano

Ionizační péče: Ano

Funkce

Proud chladného vzduchu: Ano

Nastavení teploty/rychlosti: 6

Příslušenství

Nástavce: Tvarovací koncovka, Difuzér

Design

Barva: Perlově bílá a růžovozlatá

Vibrační nástavec pro masáž hlavy

Příslušenství: 2 x baterie AA

Nastavení vibrace: 3

Tlačítko vypínače: Vypínač LED Tact

Štětina: Pevně připojené

Frekvence vibrací: až 1800krát za minutu*

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

 

* při třetím stupni nastavení, testováno v laboratoři

výrobce v roce 2018.

© 2020 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

2020‑12‑06

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 38649 81

www.philips.com

http://www.philips.com/

