
 

 

Philips
Сешоар и маша за 
къдрене

Комплект за подарък
Лимитирана серия

HP8641/00
Идеалният подарък за косата ви

ThermoProtect и CurlControl
Множество настройки за скорост и температура, за да получите желаното изсушаване, и 

ThermoProtect за бързо сушене при постоянна щадяща температура. CurlControl за естествено 

изглеждащи къдрици със защитно керамично покритие и променлива температура

Красиво оформена прическа
• Сешоар: хладната струя CoolShot фиксира прическата ви
• Сешоар: Професионален 2100 W за идеален обем като от фризьорски салон
• Сешоар: идеални резултати при оформяне с тънкия накрайник
• Маша за къдрене: 25-милиметров цилиндър за естествено изглеждащи къдрици
• Маша за къдрене: Професионална висока температура 200°C за идеални резултати

По-малко увреждане на косата
• Сешоар: Най-добрата температура на сушене с настройката ThermoProtect
• Сешоар: 6 настройки за загряване/скорост за максимална гъвкавост
• Маша за къдрене: Защитно керамично покритие и равномерно разпределение на 
топлината

Лесна употреба
• Сешоар: 1,8 м захранващ кабел
• Маша за къдрене: Автоматично изключване след 60 минути
• Маша за къдрене: Студен връх за по-лесна и безопасна употреба
• Маша за къдрене: Колелце на реостата с 8 настройки на топлината (130 до 200°C)



 Настройка на температурата 
ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната 
температура на сушене и допълнителна защита 
срещу прегряване. Със същата мощна въздушна 
струя получавате най-добрите резултати, като 
щадите косата си.

6 настройки за загряване/скорост

Сешоар: 6 настройки за загряване/скорост за 
максимална гъвкавост

Професионални 2100 W

Сешоар: Професионален 2100 W за идеален 
обем като от фризьорски салон

Естествени къдрици

С диаметър на цилиндъра от 25 мм можете да 
постигнете модерна къдрава прическа, 
създавайки естествени, свободнопадащи 
къдрици, сякаш изобщо не сте положили усилие.

Професионална температура 200°C

Тази висока температура ви позволява да 
промените формата на косата си и ви дава 
идеалния вид, който желаете.

Тънък накрайник за оформяне на 
прически

Идеални резултати при оформяне и блестяща, 
безупречна прическа, с тънкия накрайник за 
прецизно оформяне.
HP8641/00

Спецификации
Технически данни
• Мощност: Сешоар 2100 W
• Дължина на кабела: 1,8 м
• Цвят/покритие: черно и вива виолетово
• Диаметър на цилиндъра: 25 мм
• Максимална температура: Маша за къдрене 

200 °C

Характеристики
• Студена струя
• Керамично покритие
• Халка за окачване

Сервиз
• 2 години международна гаранция
•
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