
 

 

Philips
Suszarka i prostownica

Zestaw promocyjny
Wersja limitowana

HP8299
Włosy pełne blasku!

SalonDry Active ION i SalonStraight Active ION XL
Ten zestaw ShineSet z suszarką i prostownicą zapewniającą profesjonalną temperaturę 
stylizacji to specjalnie zaprojektowany zestaw upominkowy z podobnymi motywami 
wykończeniowymi na obu produktach.

Ochrona przed zniszczeniem
• Suszarka: pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy
• Suszarka: 6 ustawień temperatury/szybkości zapewnia wszechstronność suszenia
• Prostownica: pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy
• Prostownica: Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Doskonale wystylizowane włosy
• Prostownica: Temperatura 210°C pozwala uzyskać profesjonalne efekty, jak w salonie
• Suszarka: profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałą objętość włosów
• Suszarka: Doskonałe rezultaty modelowania dzięki wąskiej nasadce
• Suszarka: Zimny nadmuch pozwala nadać własny styl

Łatwa obsługa
• Prostownica: bardzo szerokie płytki zapewniają efektywniejszą stylizację
• Prostownica: Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 30 sekundach
• Prostownica: Blokada uchwytu zapewnia wygodne przechowywanie
• Prostownica: Przewód zasilający o długości 1,8 m



 Pielęgnacja jonowa

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. 
Naładowane ujemnie jony zapobiegają 
elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i 
wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W 
rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i 
proste.

Płytki ceramiczne

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i 
wytrzymała, dlatego jest jednym z materiałów, które 
najlepiej nadają się na płytki w prostownicach. Płytki 
SilkySmooth zostały stworzone z myślą o ulepszeniu 
poślizgu i właściwości pielęgnacyjnych ceramiki w 
celu zapewnienia idealnie lśniących włosów.

Temperatura 210°C — profesjonalne 
efekty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt 
fryzury i uzyskać doskonały wygląd, jak po wyjściu z 
salonu.

Krótki czas nagrzewania

Prostownica: Krótki czas nagrzewania, gotowość do 
użycia po 30 sekundach

Bardzo szerokie płytki

Te bardzo szerokie płytki zostały zaprojektowane 
specjalnie dla długich lub grubych włosów. 
Zwiększona szerokość płytek pozwala rozprostować 
za jednym razem więcej włosów, pomagając osiągnąć 
odpowiednie wyniki w krótszym czasie.

6 ustawień temperatury/szybkości

Suszarka: 6 ustawień temperatury/szybkości 
zapewnia wszechstronność suszenia
HP8299/00

Dane techniczne
Specyfikacja techniczna
• Napięcie: Przełącznik napięcia sieciowego V
• Moc w watach: Suszarka do włosów o mocy 

2000 W
• Długość przewodu: 1,8 m
• Kolor/wykończenie: czarny z fioletowymi 

kropkami

Serwis
• Wymiana
•

Data wydania 2019-04-26

Wersja: 2.1.2

12 NC: 8670 000 81218
EAN: 87 12581 62284 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Zalety
Suszarka i prostownica
Zestaw promocyjny Wersja limitowana

http://www.philips.com

