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Ľahké sušenie a tvarovanie pre žiarivé účesy

Iónová starostlivosť pre nádherne lesklé vlasy

Sušte a tvarujte naraz – nová vzdušná kulma Philips Essential Care vám umožní

naraz sušiť aj tvarovať účes a zároveň poskytne vašim vlasom maximálnu

starostlivosť. Vďaka skutočne účinným 3 nadstavcom jednoducho vytvoríte

nádherné a prirodzené účesy.

Účesy s nádherným tvarom

800 W výkon na tvarovanie nádherných účesov

38 mm termo kefa na vyrovnanie vašich vlasov

Kefa s vysúvateľnými vláknami pre jednoduché natáčanie

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Tri flexibilné nastavenia teploty a rýchlosti pre lepšiu kontrolu

Zabráni poškodeniu

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Najlepšia teplota na sušenie vlasov vďaka funkcii ThermoProtect

Nastavenie chladného vzduchu na veľmi šetrné sušenie

Jednoduché používanie

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

2-ročná celosvetová záruka

1,8 m šnúra pre maximálnu flexibilitu

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie
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Hlavné prvky

Lesk a zdravý vzhľad

Ionizačný kondicionér umožňuje sušenie bez

vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny

zabraňujú vzniku statickej elektriny, formujú

vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali

vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé,

hladké a dokonale upravené vlasy.

Teplota ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú

ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou

rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz

dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším

spôsobom.

800 W

Táto 800 W vzdušná kulma vytvára optimálny

prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste

mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

38 mm termo kefa

Termo kefa má extra široký priemer 38 mm.

Šírka valca z nej robí ideálny stylingový nástroj

na tvorbu hladkých účesov a vĺn.

Kefa s vysúvateľnými vláknami

Táto kulma s jednoduchou obsluhou je

súčasne tvarovacou kefou aj kulmou. Po

stlačení tlačidla sa vlákna zasunú do vnútra

kefy, aby ste tento stylingový nástroj mohli

poľahky vytiahnuť z vlasov. Zostanú Vám len a

len nádherné nadýchané kučery.

Úzky koncentrátor

Zúžený nástavec sušiča vlasov zaručuje, že

vzduch prúdi len tam, kde chcete. Vďaka tomu

dosiahnete precízny styling, vhodný najmä na

jemné dotvarovanie a finálne úpravy účesu.

Nastavenie s chladným vzduchom

Nastavenie chladného vzduchu umožňuje

sušenie vlasov pri relatívne nízkej teplote, čím

minimalizuje poškodenie, takže je vhodné

hlavne pre jemné, suché a poškodené vlasy.

Tiež je to dokonalé nastavenie počas leta!

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

Tri flexibilné nastavenia

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý

konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia

poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru

pre vás.

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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Technické údaje

Nástavce

38 mm kefa Thermobrush: Na uhladenie a

tvorbu vĺn

Hubica: Na dosiahnutie cieleného prúdu

vzduchu

Kefa s vysúvateľnými vláknami: Na vlny a

objem od korienkov

Príkon

Napätie: 220 – 240 V

Výkon vo wattoch: 800 W

Technológie šetrné k vlasom

Iónová technológia

Tepelná ochrana Thermoprotect

Jednoduché používanie

Háčik na odkladanie

Otočný kábel
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