
 

 

Philips
Kulmofén

5 ks tvarovacího příslušenství
3 flexibilní nastavení rychlosti
Kompaktní provedení

HP8651/00
Šetrně vytvořte více účesů

Salon Airstylist Pro
Jaký účes chcete mít dnes? Kulmofén Salon Airstylist má pět různých tvarovacích nástavců 
a 650 W příkonu, takže můžete při vytváření účesů popustit uzdu fantazii

Krásně upravené vlasy
• Příkon 650 W pro krásný výsledek
• 38mm termokartáč pro uhlazení vlasů
• Tvarovací kartáč pro snadné a lehké účesy
• Hřeben pro rovnání vlasů prameny snadno zachytí a usměrní
• Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu
• Zasunovací kartáč se štětinkami pro snadné vytváření loken

Snadné použití
• Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu
• Snadné použití díky kompaktnímu provedení
• Očko pro snadné a pohodlné uskladnění
• 1,8m napájecí kabel



 650 W

Tento kulmofén má nízkoúrovňový 650W 
ohřívač pro jemné, a přece efektivní vysoušení 
a úpravu účesu.

Kompaktní provedení

Tento kompaktní a ergonomický přístroj 
využívá výhod inteligentního moderního 
designu. Přístroj je proto lehký, snadno 
ovladatelný a dostatečně malý pro uložení 
téměř kdekoli.

Tři flexibilní nastavení

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno 
upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný 

výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou 
kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Zasunovací kartáč

Tato snadno použitelná foukací kulma je kartáč 
i kulma v jednom. Štětinky se po stisknutí 
tlačítka navinou do kartáče, a přístroj tak 
snadno vytáhnete z vlasů. Zůstane nádherně 
živá kadeř.

Tvarovací kartáč

Pomocí tohoto snadno použitelného nástavce 
můžete své vlasy kartáčovat a vysoušet 
zároveň. Kartáč kombinovaný se směrovaným 
proudem vzduchu zanechá vlasy hladké a 
lesklé.

Hřeben pro rovnání vlasů
Proud vzduchu je směrován na hřeben, který 
klouže vlasy, a vy tak dosáhnete nádherně 
rovných vlasů snadněji než kdy dříve. Hřeben 
lze použít pro precizní narovnání nebo pro 
úpravy.

Úzká koncovka

Koncovka vysoušeče koncentruje proud 
vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní 
oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se 
hodí pro úpravy nebo dokončení stylového 
účesu.

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na 
základně rukojeti a poskytuje další možnost 
uložení, obzvláště pohodlné pro použití 
v domácnosti nebo v hotelu.

1,8m kabel

1,8m napájecí kabel
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Technické údaje
• Příkon: 650 W
• Délka kabelu: 1,8 m

Typ vlasů
• Konečný výsledek: Rovný, Objemný
• Délka vlasů: Dlouhá, Střední
• Tloušťka vlasů: Střední, Silné, Tenké

Servis
• 2letá záruka: Ano

Nástavce
• Hubice: Ano
• Zasunovací kartáč: Ano
• Tvarovací kartáč: Ano

Funkce
• Poutko pro zavěšení: Ano
•
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