
 

 

Philips
Hårtork och plattång

• Kampanjförpackning
• Begränsad upplaga

HP8299
Gläns!

SalonDry Active ION och SalonStraight Active ION XL
Det här glanssetet med hårtork och professionell plattång med temperaturinställning 
levereras i en specialutformad presentförpackning med två produkter i samma design

Mindre slitage på håret
• Hårtork: hårvårdande med joniseringsfunktion för glansigt och krusningsfritt hår
• Hårtork: sex värme-/hastighetsinställningar för fullständig flexibilitet
• Plattång: hårvårdande med joniseringsfunktion för glansigt och krusningsfritt hår
• Plattång: keramiska plattor för lent och glansigt hår

Vackert stylat hår
• Plattång: 210 °C professionell hög värme för resultat med salongskvalitet
• Hårtork: professionell hårtork på 2 000 W för perfekt volym
• Perfekt stylingresultat med ett litet munstycke
• Hårtork: CoolShot fixerar frisyren

Lättanvänd
• Plattång: extra breda plattor för bättre resultat
• Plattång: snabb uppvärmning, klar för användning på 30 sekunder
• Plattång: handtagslås som underlättar förvaring
• Plattång: 1,8 m nätkabel



 Jonisk vårdande

Ge håret en snabb och effektiv behandling med hjälp 
av joniseringsteknik. Laddade negativa joner 
eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och slätar 
ut dess yttersta cellager, vilket intensifierar hårets 
lyster och glans. Resultatet blir ett hår som är 
vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Keramiska plattor

Keramik är mikroskopiskt len och naturligt tålig, 
vilket gör det till ett av de bästa materialen för 
plattänger. De lena plattorna bearbetas noggrant så 
att du får keramikens smidiga och skonsamma 
egenskaper som ger ditt hår en perfekt lyster.

210°C professionell hög värme

Den höga temperaturen gör att du kan ändra form 
på håret så att du får ett perfekt utseende – precis 
som om du varit hos frisören.

Snabb uppvärmning

Plattång: snabb uppvärmning, klar för användning på 
30 sekunder

Extra breda plattor

De extra breda plattorna är speciellt utformade för 
tjockt och långt hår. Den större plattbredden kan 
platta ut mer hår åt gången och hjälper till att uppnå 
önskat resultat på kortare tid.

Sex värme-/hastighetsinställningar

Hårtork: sex värme-/hastighetsinställningar för 
fullständig flexibilitet
HP8299/00

Specifikationer
Tekniska specifikationer
• Spänning: Dubbel spänning V
• Wattal: Hårtork 2 000 W
• Sladdlängd: 1,8 m
• Färg/behandling: svart med lila prickar

Funktioner
• Kalluftsfunktion
• Keramisk beläggning
• Roterbart sladdfäste
• Vårdande jon-funktion
• Upphängningsögla

Service
• 2 års garanti
•
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