Philips ProCare
Airstyler

Obţine un aspect natural prin uscare şi coafare delicate
5 accesorii de coafat
Distribuţie uniformă a căldurii
Ionic care
Husă de călătorie

Un uscător pentru grijă maximă
Uscare şi stil într-o clipită - noua perie Philips ProCare îţi permite să creezi stiluri naturale
minunate, fiind totodată delicată cu părul tău. Noua perie Paddlebrush este inovatoare şi
te ajută să obţii un aspect drept şi în acelaşi timp natural al părului, fără a îl deteriora.
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Păr coafat frumos
• 1000 W pentru un păr frumos
• Perie termică de 38 mm pentru un păr lin
• Perie retractabilă pentru ondulare ușoară
• Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat
• Aparat pentru volum pentru mai mult volum la rădăcini
• Perie dreptunghiulară pentru îndreptare pentru un păr drept cu aspect natural
• Trei setări de căldură și putere flexibile pentru mai mult control
Mai puţină deteriorare a părului
• Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor și drept
• Perii cu înveliș ceramic pentru mai multă îngrijire
• Mai puţină supraîncălzire cu tehnologia de distribuire uniformă a căldurii
• Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect
• Setare aer rece pentru uscare delicată
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Airstyler

5 accesorii de coafat Distribuţie uniformă a căldurii, Ionic care, Husă de călătorie

Repere
Tehnologia avansată EHD
Tehnologia avansată Philips EHD se traduce
prin faptul că accesoriile sunt proiectate pentru
a distribui căldura în mod egal. Aceasta asigură
o distribuire uniformă a căldurii - chiar și la
temperaturi ridicate - prevenind deteriorarea
regiunilor fierbinţi. Aceasta oferă protecţie
maximă părului împotriva supraîncălzirii,
ajutându-vă astfel să aveţi un păr sănătos și
strălucitor.
Îngrijire cu ioni

1000 W

Acest uscător de păr de 1000 W creează un
flux de aer optim și o putere de uscare delicată
pentru un păr frumos în fiecare zi.

Duză îngustă

Concentratorul funcţionează focalizând prin
deschidere fluxul de aer spre anumite zone.
Acesta asigură o coafare precisă și este foarte
indicat pentru retușul sau finisarea unei coafuri.
Aparat pentru volum

Perie termică de 38 mm

Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică.
Ionii negativi elimină părul electrizat, tratează
părul și netezesc cuticulele părului pentru a
intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este
un păr neted și drept care strălucește de
frumuseţe.
Setare temperatură ThermoProtect
Temperatura ThermoProtect oferă o
temperatură de uscare optimă, precum și
protecţie suplimentară împotriva
supraîncălzirii părului. Cu același flux de aer de
putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în
mod delicat.

Peria termică are un diametru foarte larg de 38
mm. Lăţimea barei o face un instrument de
coafat perfect pentru crearea de stiluri și
onduleuri fine.
Perie retractabilă

Acest aparat Airstyler ușor de utilizat este
simultan o perie de coafat și un ondulator. Perii
se retrag în perie la atingerea unui buton
pentru a putea scoate ușor aparatul de coafat
din păr. Rămâne doar o buclă elastică minunată.

Acest aparat unic și inovator pentru volum vă
permite să creaţi volum acolo unde doriţi - la
rădăcini.
Perie dreptunghiulară pentru îndreptare
Cu peria inovatoare dreptunghiulară pentru
îndreptare puteţi obţine păr cu aspect drept,
frumos și sănătos fără a cauza deteriorarea
părului.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce
costurile, consumul de energie și emisiile
de CO2. Cum? Acestea oferă o
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una
sau mai multe domenii focale ecologice
Philips – eficienţă energetică, ambalare,
substanţe periculoase, greutate, reciclare
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii
Specificaţii tehnice

Tehnologii de îngrijire

• Tensiune: 220-240~ V
• Putere: 1000 W

Accesorii

• Cap de aspirare: Pentru un flux de aer concentrat
• Perie retractabilă: Pentru onduleuri și bucle
ordonate
• Perie dreptunghiulară pentru îndreptare: Pentru un
păr drept cu aspect natural
• Perie termică: Pentru netezire și onduleuri
• Aparat pentru volum: Pentru volum la rădăcini

•
•
•
•

Învelișul ceramic al periilor
Tehnologie Ion
ThermoProtect
Tehnologie EHD

Ușor de utilizat

• Lungime cablu: 2m
• Cârlig pentru depozitare
•
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