
 

Lokówko-suszarka

Advanced

 
5 nasadek do modelowania
włosów

Równomierne rozprowadzanie
ciepła

Jonizacja

Ustawienie temperatury
ThermoProtect

 

HP8656/00

Wiele stylizacji i dodatkowa
pielęgnacja

Philips Air Styler Advanced — łatwa stylizacja na co dzień. Ciepłe powietrze jest

równomiernie rozprowadzane na szczotce, a pielęgnacja jonowa zapewnia

włosom blask.

Mniej uszkodzeń włosów
Mniej przegrzewania dzięki funkcji równomiernego rozprowadzania ciepła (EHD)

Szczotki pokryte powłoką ceramiczną zapewniają lepszą pielęgnację

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Doskonale wystylizowane włosy
5 nasadek

Trzy regulowane ustawienia temperatury i prędkości zapewniają uproszczoną kontrolę

Płaska szczotka do prostowania włosów nadająca im naturalny, prosty kształt

Termoszczotka o średnicy 38 mm do tworzenia gładkich fryzur i fal

Szczotka z wysuwanymi ząbkami o średnicy 30 mm do tworzenia wyraźnych fal

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Możliwość zwiększenia objętości włosów u nasady

Wygodne użytkowanie
Ustawienie chłodnego powietrza umożliwia łagodne suszenie



Lokówko-suszarka HP8656/00

Zalety Dane techniczne

Równomierne rozprowadzanie ciepła (EHD)
Technologia równomiernego rozprowadzania

ciepła (EHD) zapewnia ochronę włosów przed

przegrzaniem, a tym samym pomaga

zachować ich zdrowy i lśniący wygląd.

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.

Różnorodne stylizacje i objętość
Lokówko-suszarka jest wyposażona w 5

nasadek, które umożliwiają tworzenie różnych

stylizacji — od naturalnie prostych włosów po

wyraźne fale. Za ich pomocą można też

uzyskać objętość włosów u nasady.

Szczotki pokryte powłoką ceramiczną
Szczotki są pokryte powłoką ceramiczną

zapobiegającą przesuszaniu. Pomaga ona

bardziej równomiernie rozprowadzać ciepło i

zapobiega powstawaniu gorących punktów,

które powodują przegrzewanie i przesuszanie

włosów.

Ustawienie temperatury ThermoProtect
Ustawienie temperatury ThermoProtect

zapewnia optymalną temperaturę suszenia

oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem

włosów. Przy identycznym, mocnym

nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć

włosy, nie niszcząc ich.

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.

Zimny nawiew
Ustawienie chłodnego powietrza wykorzystuje

niską temperaturę do delikatnego suszenia

włosów. Jest idealne do włosów cienkich,

suchych i uszkodzonych.

Płaska szczotka do prostowania
Płaska szczotka do prostowania włosów

pozwala uzyskać naturalnie proste włosy za

jednym razem.

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 stylizacje i fale.

Szczotka z wysuwanymi ząbkami
Szczotka z wysuwanymi ząbkami o średnicy

30 mm została zaprojektowana z myślą o

łatwym układaniu włosów. Obróć końcówkę

szczotki i wysuń ją, aby uzyskać wyraźne fale.

Wąski koncentrator
Użyj wąskiego koncentratora, aby skupić

strumień powietrza umożliwiający precyzyjne

modelowanie i poprawianie stylizacji.

Funkcja zwiększania objętości
Zwiększ objętość u nasady włosów dzięki

specjalnie zaprojektowanej nasadce do

zwiększania objętości.

Technologie dbające o włosy
Technologia równomiernej dystrybucji ciepła

Technologia jonowa

Powłoka ceramiczna na szczotkach

ThermoProtect

Wyposażenie dodatkowe
Płaska szczotka do prostowania: Pozwala

uzyskać naturalnie proste włosy

Termoszczotka o średnicy 38 mm: Tworzy

gładkie stylizacje i fale

Szczotka z wysuwanymi ząbkami: Zapobiega

plątaniu się fal i loków

Nasadka: Skupia strumień powietrza

Funkcja zwiększania objętości: Zwiększa

objętość włosów u nasady

Łatwość użytkowania
Długość przewodu: 2 m

Ucho do zawieszania

Dane techniczne
Liczba ustawień temperatury: 3

Serwis
2-letnia światowa gwarancja

Moc
Napięcie: 220–240 V

Moc: 1000 W

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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