
 

Airstyler

ProCare

  5 εξαρτήματα φορμαρίσματος

Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας

Ιοντική περιποίηση

Θήκη ταξιδίου

 

HP8656

Άψογο και υγιές στέγνωμα και φορμάρισμα
Πιστολάκι για μέγιστη φροντίδα

Στεγνώστε και φορμάρετε τα μαλλιά σας ταυτόχρονα: η νέα ηλεκτρική βούρτσα ProCare της Philips σας επιτρέπει να

δημιουργείτε πανέμορφα φυσικά λουκ, ενώ παράλληλα προστατεύει απόλυτα την υγεία των μαλλιών σας. Η πρωτοποριακή

σύνθεση της βούρτσας σάς βοηθά να αποκτήσετε ένα απόλυτα φυσικό ίσιο χτένισμα, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση της

τρίχας.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

1000W, για υπέροχα αποτελέσματα

Θερμική βούρτσα 38 χιλ. που λειαίνει τα μαλλιά

Bούρτσα με ανασυρώμενα δοντάκια, για εύκολη δημιουργία μπούκλας

Στενό στόμιο για εστιασμένη ροή αέρα

Εξάρτημα για περισσότερο όγκο στις ρίζες

Επίπεδη βούρτσα ισιώματος για φυσικό ίσιο look.

Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για μεγαλύτερο έλεγχο

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Βούρτσες με κεραμική επίστρωση, για περισσότερη φροντίδα

Λιγότερη υπερθέρμανση χάρη στην τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας (EHD)

ThermoProtect για βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος

Ρύθμιση κρύου αέρα, για απαλό στέγνωμα
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Χαρακτηριστικά

Προηγμένη τεχνολογία EHD

Με βάση την προηγμένη τεχνολογία EHD της Philips,

τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να διανέμουν

ομοιόμορφα τη θερμότητα. Έτσι, εξασφαλίζεται πάντα

ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας χωρίς

επιβλαβή θερμά σημεία, γεγονός που σας παρέχει

μέγιστη προστασία από την υπερθέρμανση και σας

χαρίζει υγιή και λαμπερά μαλλιά.

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Σύστημα ιονισμού για μαλλιά που δεν ηλεκτρίζονται.

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό

ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και

λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και

στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά

λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Σύστημα ThermoProtect

Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη

θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον

προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με

εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα

ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

1000W

Αυτό το σεσουάρ 1000W προσφέρει βέλτιστη ροή

αέρα και απαλό στέγνωμα, για εκπληκτικά

αποτελέσματα κάθε μέρα.

Θερμική βούρτσα 38 χιλ.

Η θερμική βούρτσα διαθέτει ιδιαίτερα ευρεία διάμετρο

38 χιλ. Χάρη στο πλάτος του, το κυρίως σώμα είναι

το τέλειο εργαλείο φορμαρίσματος για τη δημιουργία

λείων χτενισμάτων και κυματισμών.

Bούρτσα με ανασυρώμενα δοντάκια

Αυτή η εύχρηστη ηλεκτρική βούρτσα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σαν βούρτσα φορμαρίσματος και

ψαλίδι για μπούκλες μαζί. Τα δοντάκια βυθίζονται

μέσα στη βούρτσα με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε

το εξάρτημα να γλιστρά καθώς ελευθερώνετε την

τούφα. Το αποτέλεσμα είναι υπέροχες, ανάλαφρες

μπούκλες.

Στενό στόμιο

Το στόμιο επικεντρώνει τη ροή του αέρα σε

συγκεκριμένες περιοχές - ιδανικό για φορμάρισμα

ακριβείας και για να δώσετε την τελευταία πινελιά

στο χτένισμά σας!

Εξάρτημα για όγκο

Μοναδικό και πρωτοποριακό εξάρτημα για όγκο εκεί

ακριβώς που θέλετε: στις ρίζες.

Επίπεδη βούρτσα ισιώματος

Με την πρωτοποριακή επίπεδη βούρτσα ισιώματος,

μπορείτε να αποκτήσετε υπέροχο, φυσικό ίσιο look

αποφεύγοντας τη φθορά των μαλλιών.

Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να

ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το

τέλειο αποτέλεσμα. Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις

διασφαλίζουν ακριβές και προσαρμοσμένο στα

γούστα σας φορμάρισμα.

Βούρτσες με κεραμική επίστρωση

Οι βούρτσες διαθέτουν κεραμική επίστρωση που

αποτρέπει την ξηρότητα. Επιπλέον, κατανέμει

περισσότερο ομοιόμορφα τη θερμότητα χωρίς να

δημιουργεί θερμά σημεία στα μαλλιά, τα οποία

προκαλούν ξηρότητα και υπερθέρμανση.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240~ V

Ισχύς: 1000 W

Εξαρτήματα

Στόμιο: Για εστιασμένη ροή αέρα

Bούρτσα με ανασυρώμενα δοντάκια: Για μπούκλες

και κυματισμούς χωρίς να μπερδεύονται τα μαλλιά

Επίπεδη βούρτσα ισιώματος: Για φυσικό ίσιο λουκ

Θερμική βούρτσα:

Θερμική βούρτσα:

Για λεία μαλλιά και κυματισμούς

Εξάρτημα για όγκο: Για όγκο στις ρίζες

Τεχνολογίες περιποίησης

Κεραμική επίστρωση στις βούρτσες

Τεχνολογία ιόντων

Thermoprotect

Τεχνολογία EHD

Ευκολία στη χρήση

Μήκος καλωδίου: 2m

Γαντζάκι αποθήκευσης
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