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3 accesorii

Îngrijire cu ioni

Temperatură ThermoProtect

 

HP8662/00

Coafare uşoară şi îngrijire cu ioni

Usucă-ţi şi coafează-ţi părul în acelaşi timp – Peria Philips Essential îţi permite să creezi coafuri superbe,

conferind în acelaşi timp mai multă strălucire părului datorită îngrijirii cu ioni. Cele 3 accesorii sunt potrivite atât

pentru păr lung, cât şi pentru păr scurt, astfel încât să te bucuri de coafare uşoară.

Previne deteriorarea
Mai multă îngrijire cu tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi neted

Setare de temperatură ThermoProtect

Păr frumos coafat
Coafare cu o putere de 800 W pentru rezultate frumoase

Perie ThermoBrush de 30 mm pentru ondulare uşoară

Perie ThermoBrush de 38 mm pentru onduleuri lejere

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Trei setări de căldură şi viteză pentru control uşor

Uşor de utilizat
Setare aer rece pentru uscare delicată



Perie cu aer cald HP8662/00

Repere Specificaţii
800 W
Perie cu aer cald cu flux de aer de 800 W,

pentru uscare şi coafare delicate. Obţine

rezultate frumoase în fiecare zi.

Îngrijire cu ioni
Tratamentul ionic asigură o uscare antistatică.

Ionii negativi elimină electricitatea statică,

tratează părul şi netezesc cuticulele părului

pentru a-i intensifica strălucirea. Rezultatul

este un păr fin şi drept, care străluceşte de

frumuseţe.

Temperatură ThermoProtect
Setarea de temperatură ThermoProtect asigură

o temperatură optimă de uscare şi protecţie

suplimentară împotriva supraîncălzirii părului.

Cu acelaşi flux de aer puternic vei obţine

rezultate excelente într-un mod delicat.

Perie ThermoBrush de 38 mm
Peria ThermoBrush are un diametru foarte

mare, de 38 mm. Lăţimea barei o face

instrumentul de coafat perfect pentru crearea

de onduleuri lejere.

Perie ThermoBrush de 30 mm
Peria ThermoBrush are un diametru mic, de 30

mm. Lăţimea barei o face instrumentul de

coafat perfect pentru ondulare ușoară.

Duză îngustă
Foloseşte duza îngustă, care îţi oferă un flux de

aer concentrat pentru aranjare precisă sau

pentru retuşare.

Trei setări

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu

uşurinţă pentru a crea rezultatul perfect. Cele

trei setări asigură o coafare precisă şi

personalizată.

Setare aer rece
Setarea de aer rece foloseşte o temperatură

scăzută pentru uscarea delicată a părului. Este

recomandată în special pentru părul fin, uscat

sau deteriorat.

Tehnologii de îngrijire
Tehnologie cu ioni

ThermoProtect

Accesorii
Perie ThermoBrush de 38 mm: Pentru

onduleuri lejere

Perie ThermoBrush de 30 mm: Pentru

ondulare uşoară

Cap de coafare: Pentru un flux de aer

concentrat

Alimentare
Putere: 800 W

Tensiune: 220-240 V

Specificaţii tehnice
Număr de setări de căldură: 3

Lungime cablu: 1,8 m

Uşor de utilizat
Cârlig pentru depozitare

Cablu de alimentare cu articulaţie

Service
Garanţie internaţională 2 ani

Philips Green Logo
Produsele ecologice Philips Green pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă din punct de vedere ecologic, în

unul sau mai multe domenii de interes pentru

Philips – eficienţă energetică, ambalare,

substanţe periculoase, greutate, reciclare şi

casare şi fiabilitate pe viaţă.
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