
 

 

Philips Care
Airstyler

4 șekillendirme aparatı
3 ısı ayarı
İyonik bakım
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Be
are ile Daha Hacimli Saçlar
çınızı özenle kurutur
nı anda hem kurutun hem de şekillendirin: Yeni Philips Care Airstyler, saçınıza hoş ve 
ğal şekiller vermenizi sağlarken bir yandan da saçınız için maksimum bakım sağlar. 
nzersiz hacimlendirici saçlarınıza kökünden hacim kazandırır.

Mükemmel șekilli saçlar
• 1000 W ile güzel sonuçlar
• Saçınızı düzleștirmek için 38 mm termo fırça
• Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler
• Odaklanmıș hava akıșı için daraltıcı kurutma bașlığı
• Daha fazla kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı
• Saç köklerini daha fazla hacimlendiren hacimlendirici

Kullanım kolaylığı
• Dönebilen kablo karıșmayı önler
• Kolay kullanım için 2 metre kablo

Daha Sağlıklı Saçlar
• Daha fazla bakım için seramik kaplamalı fırçalar
• Nazik kurutma için soğuk hava ayarı
• Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım
• ThermoProtect ısısı ile en iyi kurutma sıcaklığı



 1000 W

Bu 1000 W saç kurutma makinesi, optimum 
seviyede hava akıșı ve nazik kurutma gücü ile 
her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

38 mm termo fırça

Termo fırça 38 mm'lik ekstra geniș bir çapa 
sahiptir. Bigudinin genișliği, onu düz modeller 
ve dalgalar için mükemmel bir șekillendirme 
aleti haline getirir.

Boyu ayarlanabilir sert fırça

Bu kolay kullanımlı hava üflemeli saç 
șekillendirici hem șekillendirme fırçası hem de 
bukle cihazıdır. Fırça kılları bir düğmeye 
basarak içeriye doğru çekilebilir, böylece 
șekillendiriciyi saçınızdan kolayca 
çıkarabilirsiniz. Sonuç, șık ve kabarık bir 
bukledir.

Daraltıcı kurutma bașlığı

Kurutma bașlığı, hava akıșını delik aracılığıyla 
belirli alanlarda yoğunlaștırarak çalıșır. Bu, 
hassas bir șekillendirme sağlar ve bir modeli 
düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.

Hacimlendirici

Benzersiz hacimlendirici ile saçlarınıza 
kökünden hacim kazandırabilirsiniz.

Dönebilen kablo

Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi 
kabloyu döndürerek karıșmayı önler.

Üç farklı ayar
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız 
ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas 
ve özel șekillendirme sağlar.

2 metre kablo

Uzun kablo, maksimum esneklik sağlar.

İyonik Bakım

İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden 
kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği 
ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları 
açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaștırır. 
Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve 
elektriklenmeyen saçlardır.

Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji 
tüketimini ve CO2 emisyonlarını 
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji 
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli 
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar 
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi 
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az 
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
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Teknik spesifikasyonlar
• Gerilim: 220-240 volt
• Watt: 1000 W

Ek parçalar
• Bașlık: Odaklanmıș hava akımı için
• Boyu ayarlanabilir sert fırça: Dolașmayan dalgalar 

ve bukleler için
• Termo fırça: Düz ve dalgalı modeller için
• Hacimlendirici: Hacimli saç kökleri için

Bakım teknolojileri
• Seramik fırça kaplamaları
• İyon teknolojisi
• Thermoprotect

Kullanım kolaylığı
• Kablo uzunluğu: 2m
• Asma halkası
•
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