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Naturlig, rett frisyre, bølger og myke krøller

Ionisk pleie for et vakkert, glansfullt hår

Tørke og frisere samtidig – den nye airstyleren Essential Care fra Philips gjør at du

kan tørke og frisere håret samtidig, samtidig som du gir håret maksimal pleie. De

fire tilbehørene fungerer godt og gjør det enkelt å lage vakre, naturlige frisyrer.

Vakkert frisert hår

800 W stylingeffekt for vakre resultater

38 mm termobørste for å glatte ut håret

Smalt munnstykke for fokusert luftstrøm

Børste med inntrekkbare pigger for enkel krølling

Tre fleksible varme- og hastighetsinnstillinger for bedre kontroll

Bred rettebørste gir naturlig rette frisyrer

Lett å bruke

Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring

To års verdensomspennende garanti

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

1,8 m ledning for maksimal bevegelighet

Forhindre skade

Få den beste tørketemperaturen med ThermoProtect-temperatur

Kaldluftinnstilling for ekstra skånsom tørking
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Høydepunkter

1,8 m ledning

1,8 m ledning for maksimal fleksibilitet.

2 års garanti

To års verdensomspennende garanti.

38 mm termobørste

Termobørsten har en ekstra stor diameter på

38 mm. Bredden på trommelen gjør den til det

perfekt stylingverktøyet for å lage glatte frisyrer

og bølger.

800 W

Airstyleren på 800 W produserer det optimale

nivået av luftstrøm og skånsom tørkeeffekt, noe

som gir vakre resultater hver dag.

Kaldluftinnstilling

Kaldluftinnstillingen gjør at du kan tørke håret

på ganske lave temperaturer for å gjøre minst

mulig skade, noe som passer for ekstra fint, tørt

og skadet hår. Innstillingen passer perfekt i den

varme sommersesongen.

Enkel oppbevaringskrok

Gummikroken er plassert på basen på

håndtaket og gir nok et oppbevaringsalternativ,

spesielt praktisk for bruk hjemme eller når du

bor på hotell.

Smalt munnstykke for konsentrert luft

Munnstykket på hårføneren fungerer ved å

fokusere luftstrømmen gjennom åpningen og til

spesifikke områder. Dette fører til nøyaktig

styling og er glimrende for oppfriskning eller for

å finpusse en frisyre.

Bred rettebørste

Med den nyskapende brede rettebørsten festet

til håndtaket, kan du enkelt lage vakre,

naturlige hårfrisyrer uten å skade håret.

Børste med inntrekkbare pigger

Denne brukervennlige airstyleren er både

stylingbørste og krølltang i ett. Piggene trekkes

inn i børsten ved et knappetrykk, slik at du

enkelt kan dra styleren ut av håret. Resultatet er

vakre og spenstige krøller.

Roterbar ledning

Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer

ledningen for å forhindre ledningsrot.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperatur gir den optimale

temperaturen og ekstra beskyttelse mot

overoppheting av håret. Med den samme

kraftige luftflyten får du de beste resultatene på

en pleiende måte.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Beskyttende teknologier

Ion-teknologi

Thermoprotect

Enkel i bruk

Oppbevaringskrok

Roterbar ledning

Drift

Spenning: 220–240 V

Wattstyrke: 800 W

Tilbehør

38 mm termobørste: For glatting og bølger i

håret

Munnstykke: For en fokusert luftstrøm

Bred glattebørste: For naturlig rette frisyrer

Børste med inntrekkbare pigger: For bølger og

rotvolum
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