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Teplota ThermoProtect

 

HP8661/00

Jednoduchá úprava účesu pre
všetky dĺžky vlasov

Sušte a tvarujte naraz – vzdušná kulma Philips Air Styler Essential vám umožní

vytvárať nádherné a prirodzené účesy a poskytne požadovanú starostlivosť vašim

vlasom. Jej 3 nadstavce sú vhodné pre dlhé aj krátke účesy a úprava účesu bude s

nimi hračkou.

Zabráni poškodeniu
Nastavenie teploty ThermoProtect

Účesy s nádherným tvarom
800 W výkon na tvarovanie nádherných účesov

38 mm termokefa na rovné aj vlnité účesy

22 mm termokefa na jednoduché kučery

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Tri flexibilné nastavenia teploty a rýchlosti pre lepšiu kontrolu

Jednoduché používanie
Nastavenie chladného vzduchu na šetrné sušenie



Fúkacia kulma na vlasy HP8661/00

Hlavné prvky Technické údaje

800 W

Air Styler s prúdom vzduchu 800 W pre šetrné

sušenie a tvarovanie účesu. Každý deň môžete

vyzerať vynikajúco.

Teplota ThermoProtect
Nastavenie teploty ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu sušenia a dodatočnú

ochranu pred prehrievaním vlasov. S rovnako

výkonným prúdením vzduchu dosiahnete

najlepšie výsledky šetrným spôsobom.

38 mm termokefa
Termokefa má extra široký priemer 38 mm.

Šírka valca z nej robí ideálny stylingový nástroj

na tvorbu hladkých účesov a vĺn.

22 mm termokefa
Termokefa má malý priemer 22 mm. Šírka valca

z nej robí ideálny stylingový nástroj na tvorbu

vĺn.

Úzky koncentrátor
Na presné tvarovanie alebo úpravy použite

úzky koncentrátor, ktorý presne nasmeruje prúd

vzduchu.

Tri flexibilné nastavenia

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý

účes. Tri prispôsobiteľné nastavenia zaručia

precízny a prispôsobený styling.

Nastavenie s chladným vzduchom
Nastavenie chladného vzduchu využíva nízku

teplotu na jemné vysušenie vašich vlasov.

Funguje obzvlášť dobre s jemnými, suchými

alebo poškodenými vlasmi.

 

Technológie šetrné k vlasom
ThermoProtect

Nadstavce
38 mm termokefa: Na rovné aj vlnité účesy

22 mm termokefa: Na jednoduché kučery

Hubica: Na dosiahnutie cieleného prúdu

vzduchu

Príkon
Výkon vo wattoch: 800 W

Napätie: 220 – 240 V

Technické špecifikácie
Počet nastavení teploty: 3

Dĺžka kábla: 1,8 m

Jednoduché použitie
Háčik na odkladanie

Otočný kábel

Servis
2-ročná celosvetová záruka

 

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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