
 

 

Philips
Vzdušná kulma

5 tvarovacích nástavcov
3 flexibilné nastavenia rýchlosti
Kompaktný dizajn

HP8651/00
Šetrné vytváranie nových účesov

Salon Airstylist Pro
Tak aký účes to bude dnes? Sušič vlasov Salon Airstylist má päť univerzálnych nástavcov 
na úpravu účesu a výkon 650 W, takže môžete byť pri úprave účesu skutočne kreatívni

Účesy s nádherným tvarom
• 650 W pre nádherné výsledky
• 38 mm termo kefa na vyrovnanie vašich vlasov
• Kefa na tvarovanie pre jednoduché lesklé účesy
• Vyrovnávací hrebeňový nástavec ľahko zachytí a povedie vaše vlasy
• Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu
• Kefa s vysúvateľnými štetinami pre jednoduché natáčanie

Jednoduché používanie
• Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu
• Kompaktný dizajn pre jednoduchú obsluhu
• Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie
• Šnúra s dĺžkou 1,8 m



 650 W

Táto vzdušná kulma je vybavená 
nízkoúrovňovým 650 W ohrevným prvkom 
pre jemné a súčasne efektívne sušenie a 
formovanie.

Kompaktný dizajn

Veľkou výhodou tohto kompaktného a 
ergonomického stylingového nástroja je jeho 
pokročilý moderný dizajn. Vďaka nemu je 
stylingový nástroj ľahký a jednoducho sa 
ovláda, no zároveň je aj dostatočne malý na to, 
aby ste ho mohli odložiť prakticky kamkoľvek.

Tri flexibilné nastavenia

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno 
jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý 

konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia 
poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru 
pre vás.

Kefa s vysúvateľnými štetinami

Táto kulma s jednoduchou obsluhou je súčasne 
tvarovacou kefou aj kulmou. Po stlačení tlačidla 
sa štetinky zasunú do vnútra kefy, aby ste tento 
stylingový nástroj mohli poľahky vytiahnuť z 
vlasov. Zostanú Vám len a len nádherné 
nadýchané kučery.

Kefa na tvarovanie účesu

Pomocou tohto jednoduchého nástavca 
môžete svoje vlasy česať a sušiť súčasne. Táto 
kefa v kombinácii so smerovaným prúdom 
vzduchu zanechá vaše vlasy hladké a lesklé.

Vyrovnávací hrebeňový nástavec
Pri pohybe hrebeňového nástavca naprieč 
vlasmi smeruje prúd vzduchu priamo naň a 
umožňuje vám vytvárať rovné účesy 
jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. 
Hrebeňový nástavec možno použiť na precízne 
vyrovnávanie alebo finálne úpravy.

Úzky koncentrátor

Zúžený nástavec sušiča vlasov zaručuje, že 
vzduch prúdi len tam, kde chcete. Vďaka tomu 
dosiahnete precízny styling, vhodný najmä na 
jemné dotvarovanie a finálne úpravy účesu.

Háčik na jednoduché uskladnenie

Pogumovaný háčik sa nachádza na spodnej časti 
rukoväte a poskytuje ďalšiu možnosť 
odkladania. Je veľmi praktický najmä pri použití 
v domácnosti alebo pri pobyte v hoteli.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m
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Hlavné prvky
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Technické špecifikácie
• Výkon vo wattoch: 650 W
• Dĺžka kábla: 1,8 m

Typ vlasov
• Konečný výsledok: Rovné, S veľkým objemom
• Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredne veľké
• Hustota vlasov: Stredne veľké, Husté, Riedke

Servis
• Dvojročná záruka: áno

Nástavce
• Nástavec: áno
• Kefa s vysúvateľnými štetinami: áno
• Kefa na tvarovanie účesu: áno

Vlastnosti
• Závesná slučka: áno
•
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