
 

Air Styler

Essential
 

Lapisan Keramik Keratin

Perawatan dengan ion

Suhu ThermoProtect

 

HP8659/00

Penataan rambut yang mudah dengan perawatan ion

Mengeringkan sekaligus menata. Philips Air Styler dengan keramik Keratin dan Perawatan ion - untuk rambut

yang lurus dan lembut alami.

Mencegah kerusakan

Lapisan keramik pelindung dengan infusi Keratin

Perawatan Intensif dgn pengkondisian ion utk rambut kemilau, bebas kusut

Setelan suhu ThermoProtect

Rambut tertata indah

Daya penataan lembut, dan efektif

Sikat Pelurus Rambut untuk hasil yang lurus alami

2 pengaturan level panas & kecepatan

Mudah digunakan

Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan



Air Styler HP8659/00

Kelebihan Utama Spesifikasi

650 W

Air Styler dengan aliran udara 650 W untuk

pengeringan dan penataan yang lembut.

Dapatkan rambut yang indah setiap hari.

Lapisan keramik keratin

Bulu sikat berlapis keramik yang mengandung

keratin akan menyisir rambut Anda dengan

mulus, membuatnya tampak lurus dan berkilau

secara alami.

Perawatan dengan Ion

Perawatan ion menghasilkan pengeringan anti

statis. Ion negatif yang dimuat alat ini

menghilangkan statis, merawat rambut dan

melembutkan kutikula rambut untuk

meningkatkan kemilau dan cahaya rambut.

Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah,

halus, dan bebas kusut.

Suhu ThermoProtect

Setelan suhu ThermoProtect memberikan suhu

pengeringan optimal dan perlindungan

tambahan dari pemanasan berlebih pada

rambut. Dengan hembusan udara kuat yang

sama, Anda akan mendapatkan hasil terbaik

yang merawat rambut.

Sikat Pelurus Rambut

Dengan inovasi Sikat Pelurus Rambut yang

terpasang di gagangnya, rambut akan tampak

lurus alami dan menawan, tanpa merusaknya.

2 pengaturan level panas & kecepatan

Dua setelan kecepatan dan panas fleksibel

untuk memudahkan penataan.

Kabel 1,8 m

Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal.

Kait untuk penyimpanan mudah

Pengait karet terletak di ujung pegangan dan

memberikan opsi penyimpanan lain, secara

khusus nyaman untuk penggunaan di rumah

atau ketika menginap di hotel.

Teknologi yang merawat rambut

Lapisan mengandung keratin

Teknologi ion

ThermoProtect

Daya

Watt: 650 W

Voltase: 220-240 V

Spesifikasi teknis

Setelan panas: 2

Mudah digunakan

Kait penyimpanan

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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