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Različne pričeske z nego z ioni
Hkrati sušite in oblikujte – z oblikovalnikom Philips Air Styler Essential lahko oblikujete čudovite naravne pričeske

in jim zagotovite dodaten sijaj z nego z ioni. Priloženi 4 nastavki so primerni tako za dolge kot kratke lase in vam

omogočajo enostavno oblikovanje.

Preprečuje poškodbe
Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Nastavitev temperature ThermoProtect

Čudovito oblikovani lasje
800 W učinkovitost oblikovanja za čudovite pričeske

Ravnalna krtača za lase za naravno ravno pričesko

38 mm krtača ThermoBrush za gladke in valovite pričeske

30 mm krtača s pogrezljivimi ščetinami za izrazite valovite lase

Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok

Tri prilagodljive nastavitve vročine in hitrosti za enostavno upravljanje

Enostavna uporaba
Nastavitev hladnega zraka za nežno sušenje



Air Styler HP8663/00

Značilnosti Specifikacije
800 W
Oblikovalnik Air Styler z zračnim tokom moči

800 W za nežno sušenje in oblikovanje

pričeske. Čudoviti rezultati vsak dan.

Nega z ioni
Oblikovanje pričeske z ioni omogoča

protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni

preprečujejo statično naelektrenost, negujejo

lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi

sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki

lasje brez kodrov.

Temperatura ThermoProtect
Nastavitev temperature ThermoProtect

omogoča optimalno temperaturo sušenja in

nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z

enako močnim zračnim tokom dobite najboljše

rezultate na nežen način.

Ravnalna krtača za lase
Z inovativno ravnalno krtačo za lase, ki je

pritrjena na ročaj, lahko oblikujete čudovito

naravno ravno pričesko in pri tem ne

poškodujete las.

38 mm krtača ThermoBrush
Krtača ThermoBrush ima posebej širok premer

38 mm. Zaradi široke cevke je to popoln

pripomoček za oblikovanje in ustvarjanje

gladkih in valovitih pričesk.

Krtača s pogrezljivimi ščetinami
30 mm krtača s pogrezljivimi ščetinami je

zasnovana za enostavno urejanje las. Zasučite

konico krtače in jo potisnite ven za izrazite

valovite lase.

Ozek koncentrator
Uporabite ozek koncentrator za usmerjen tok

zraka za natančno oblikovanje las ali popravke

pričeske.

Tri prilagodljive nastavitve

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da

dosežete popoln rezultat. Tri prilagodljive

nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje

po vaši meri.

Nastavitev hladnega zraka
Nastavitev hladnega zraka uporablja nizko

temperaturo za nežno sušenje vaših las. Še

posebej dobro se obnese pri tankih, suhih ali

poškodovanih laseh.

Negovalne tehnologije
Ionska tehnologija

ThermoProtect

Nastavki
Ravnalna krtača za lase: Za naravno ravno

pričesko

38 mm krtača ThermoBrush: Za gladke in

valovite pričeske

Krtača s pogrezljivimi ščetinami: Za gladke

valove in kodre

Nastavek: Za usmerjen zračni tok

Napajanje
Moč: 800 W

Napetost: 220–240 V

Tehnične specifikacije
Število nastavitev temperature: 3

Dolžina kabla: 1,8 m

Enostavna uporaba
Kavelj za shranjevanje

Vrtljiv kabel

Servis
2-letna mednarodna garancija

Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.
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