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Doskonały prezent dla włosów
Suszarka ThermoProtect i prostownica Essential Care

Różne ustawienia szybkości i temperatury umożliwiają wysuszenie włosów w

wybrany sposób, a funkcja ThermoProtect pozwala szybko je wysuszyć w stałej,

łagodnej temperaturze. Dłuższe płytki grzejne prostownicy Essential Care to

szybki i delikatny sposób na proste włosy.

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Suszarka: Najlepsza temperatura do suszenia włosów dzięki funkcji ThermoProtect

Suszarka: 6 ustawień temperatury/szybkości zapewnia wszechstronność suszenia

Prostownica: płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Doskonale wystylizowane włosy

Prostownica: Długie płytki umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Prostownica: temperatura pracy 210°C pozwalająca uzyskać wspaniałe efekty

Suszarka: zimny nadmuch pozwalający nadać własny styl

Suszarka: Profesjonalna moc 2100 W pozwala uzyskać wspaniałą objętość włosów

Suszarka: Doskonałe rezultaty modelowania dzięki wąskiej nasadce

Wygodne użytkowanie

Prostownica: krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Prostownica: blokada uchwytu zapewnia wygodne przechowywanie

Prostownica: przewód zasilający o długości 1,8 m

Suszarka: przewód zasilający o długości 1,8 m



Suszarka i prostownica HP8640/40

Zalety Dane techniczne

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect

zapewnia optymalną temperaturę suszenia

oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem

włosów. Przy identycznym, mocnym

nadmuchu powietrza uzyskasz skuteczne

suszenie bez niszczenia włosów.

6 ustawień temperatury/szybkości

Suszarka: 6 ustawień temperatury/szybkości

zapewnia wszechstronność suszenia

Profesjonalna moc 2100 W

Suszarka: Profesjonalna moc 2100 W pozwala

uzyskać wspaniałą objętość włosów

210°C — profesjonalne efekty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Płytki ceramiczne

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i

wytrzymała, dlatego jest jednym z materiałów,

które najlepiej nadają się na płytki w

prostownicach. Płytki ceramiczne zostały

stworzone z myślą o ulepszeniu poślizgu i

zwiększeniu właściwości pielęgnacyjnych w

celu zapewnienia idealnie lśniących włosów.

Krótki czas nagrzewania

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania

i jest gotowa do pracy po 60 sekundach

Dane techniczne

Moc: Suszarka — 2100 W

Długość przewodu: 1,8 m

Kolor/wykończenie: biały z akcentami w

kolorze fuksji

Maksymalna temperatura: Prostownica —

210 °C

Właściwości

Zimny nadmuch

Powłoka ceramiczna

Uchwyt do zawieszania

Serwis

2 lata gwarancji

 

© 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.

Data wydania

2019‑07‑08

Wersja: 3.3.1

EAN: 08 71010 36504 09

www.philips.com

http://www.philips.com/

