
 

Air Styler

Advanced
 

Fem hårfriseringstilbehør

Jevn varmefordeling og kaldluft

Ionisk pleie for et krusfritt
resultat

Reiseetui følger med

 

HP8656/00

Varier stylingteknikken
etter humøret!

Varier stylingen etter humøret med Philips nye ProCare Airstyler. Det følger med en

flat luftvarmebørste for å glatte håret mer skånsomt, en rootlifter, et smalt

fønemunnstykke samt en større og en mindre, rund luftvarmebørste. Liker du å

variere frisyren og stylingteknikken er Philips ProCare Airstyler perfekt for deg!

Mindre skade på håret
Mindre overoppheting med jevn varmefordelings (EHD)-teknologi

Keramisk belagte børster gir mer pleie

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

ThermoProtect-temperaturinnstilling

Vakkert frisert hår
5 tilbehør

Tre fleksible varme- og hastighetsinnstillinger for enkel kontroll

Bred glattebørste for en naturlig rett frisyre

38 mm Termobørste for glatte stiler og bølger

30 mm innskyvbar børste for definerte bølger

Smalt munnstykke for fokusert luftstrøm

Volumskaperen tilfører mer volum ved røttene

Lett å bruke
Kaldluftinnstilling for skånsom tørking



Air Styler HP8656/00

Høydepunkter Spesifikasjoner
Jevn fordeling av varme
Teknologi for jevn varmefordeling gir maksimal

beskyttelse for håret mot overoppheting og

bidrar dermed til å holde det sunt og glansfullt.

Ionisk pleie
Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking.

Ladede negative ioner eliminerer statisk hår,

styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at

hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er

jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

Flere ulike stiler og volum
Air Styler har fem tilbehør som gir ulike stiler –

fra en naturlig rett frisyre til definerte bølger og

volum ved røttene.

Keramisk belagte børster
Børstene har et keramisk belegg for å

forebygge uttørring. Det bidrar til å fordele

varmen jevnt og unngår varmepunkter på håret,

som overoppheter og tørker ut håret.

ThermoProtect-temperatur
ThermoProtect-temperaturinnstillingen gir den

optimale tørketemperaturen og gir ekstra

beskyttelse mot overoppheting av håret. Med

den samme kraftige luftstrømmen får du de

beste resultatene på en pleiende måte.

Tre fleksible innstillinger
Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt

justeres for å lage det perfekte resultatet. Tre

fleksible innstillinger gir presis og

skreddersydd styling.

Kaldluftinnstilling
Innstillingen for kjølig luft bruker lav varme for å

skånsomt tørke håret. Det fungerer spesielt

godt med fint, tørt eller skadet hår.

Bred glattebørste
Den brede glattebørsten er utformet for å

hjelpe deg med å få en naturlig rett frisyre i en

fei.

38 mm Termobørste
Termobørsten har en ekstra stor diameter på

38 mm. Bredden på trommelen gjør den til det

perfekt stylingverktøyet for å lage glatte frisyrer

og bølger.

Børste med inntrekkbare pigger
Børsten på 30 mm med innskyvbare børstehår

er utformet for enkel styling. Snu toppen av

børsten, og skyv den ut for å lage definerte

bølger.

Smalt munnstykke for konsentrert luft
Bruk det smale munnstykket for å få en

konsentrert luftstrøm for nøyaktig styling eller

en rask frisering.

Volumskaper
Skap volum ved røttene med et spesialutformet

volumtilbehør.

 

Beskyttende teknologier
EHD-teknologi

Ion-teknologi

Keramisk belagte børster

ThermoProtect

Tilbehør
Bred glattebørste: For naturlig rette frisyrer

38 mm Termobørste: For jevne frisyrer og

bølger

Børste med inntrekkbare pigger: For flokefrie

bølger og krøller

Munnstykke: For en fokusert luftstrøm

Volumskaper: Tilfører volum ved røttene

Enkel i bruk
Kabellengde: 2 m

Oppbevaringskrok

Tekniske spesifikasjoner
Antall temperaturinnstillinger: 3

Service
2-års verdensomspennende garanti

Drift
Spenning: 220–240 V

Wattstyrke: 1000 W
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