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Większa objętość i pielęgnacja
Suszenie włosów i pielęgnacja

Jednoczesne suszenie i modelowanie — nowa suszarko-lokówka Philips Care

umożliwia tworzenie pięknych, naturalnych fryzur i zapewnia maksymalną

pielęgnację włosów. Wyjątkowa nasadka do zwiększania objętości pozwala

uzyskać objętość włosów dokładnie tam, gdzie chcesz — tuż przy nasadzie.

Doskonale wystylizowane włosy
Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Termoszczotka o średnicy 38 mm zapewnia gładkie włosy

Szczotka z wysuwanymi ząbkami zapewnia łatwe podkręcanie włosów

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Trzy regulowane ustawienia temperatury i prędkości zapewniają uproszczoną kontrolę

Możliwość zwiększenia objętości włosów u nasady

Wygodne użytkowanie
Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

Przewód o długości 2 m zapewnia łatwe użytkowanie

Mniej uszkodzeń włosów
Szczotki pokryte powłoką ceramiczną zapewniają lepszą pielęgnację

Ustawienie chłodnego powietrza umożliwia łagodne suszenie

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Najlepsza temperatura do suszenia włosów dzięki funkcji ThermoProtect



Suszarko-lokówka HP8655/00

Zalety
1000 W

Ta suszarka do włosów o mocy 1000 W

generuje strumień powietrza o optymalnym

natężeniu oraz zapewnia delikatną moc

suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz

cieszyć się pięknymi włosami.

Termoszczotka o średnicy 38 mm

Termoszczotka ma wyjątkowo dużą średnicę 38

mm. Szerokość wałka sprawia, że jest to

idealne narzędzie do stylizacji pozwalające

tworzyć gładkie fryzury i fale.

Szczotka z wysuwanymi ząbkami

Ta prosta w obsłudze suszarko-lokówka łączy

w sobie szczotkę do modelowania i lokówkę.

Ząbki wsuwają się do wnętrza szczotki po

naciśnięciu jednego przycisku, można więc z

łatwością wysunąć lokówkę z włosów. Rezultat

to piękne, sprężyste loki.

Wąski koncentrator

Działanie koncentratora polega na skupianiu

nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie

przez otwór i kierowanie na konkretne obszary.

To umożliwia precyzyjne modelowanie,

wprowadzanie ostatnich poprawek i

wykańczanie fryzury.

Funkcja zwiększania objętości

Wyjątkowa i innowacyjna nasadka zwiększa

objętość włosów dokładnie tam, gdzie chcesz

— tuż przy nasadzie.

Obrotowy kabel

Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

Trzy regulowane ustawienia
Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu uzyskania idealnego

efektu. Trzy regulowane ustawienia pozwalają

precyzyjnie wykonać idealną fryzurę,

dostosowaną do Twoich potrzeb.

Przewód o długości 2 m

Długi przewód zapewnia maksymalną

elastyczność.

Pielęgnacja jonowa

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie

antystatyczne. Naładowane ujemnie jony

zapobiegają elektryzowaniu się włosów,

pielęgnują je i wygładzają łuski włosów,

nadając im większy połysk. W rezultacie włosy

stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.

Ustawienie temperatury ThermoProtect
Ustawienie temperatury ThermoProtect

zapewnia optymalną temperaturę suszenia

oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem

włosów. Przy takim samym, mocnym

nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć

włosy, nie niszcząc ich.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie: 220–240 V

Moc: 1000 W

Wyposażenie dodatkowe
Nasadka: Skupia strumień powietrza

Szczotka z wysuwanymi ząbkami: Zapobiega

plątaniu się fal i loków

Termoszczotka o średnicy 38 mm: Tworzy

gładkie stylizacje i fale

Funkcja zwiększania objętości: Zwiększa

objętość włosów u nasady

Technologie dbające o włosy
Powłoka ceramiczna na szczotkach

Technologia jonowa

ThermoProtect

Łatwość użytkowania
Długość przewodu: 2 m

Ucho do zawieszania
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