Salgsfolder for Danmark (2017, januar 1)
Airstyler
• EssentialCare
• Ionisk

HP8663/00

Naturligt glat hår, bølger og bløde krøller
Ionisk pleje giver et smukt, skinnende hår
Tør og sæt håret på én gang - det nye Philips Essential Care-luftkrøllejern lader dig tørre og sætte håret på én gang og samtidigt
give håret maksimal pleje. Dets 4 tilbehørsdele fungerer perfekt og gør det nemt at skabe smukke, naturlige frisurer.
Fordele

Flot, stylet frisure
• 38 mm termobørste til at glatte dit hår
• 800 W stylingeffekt for smukke resultater
• Smalt fønnæb giver fokuseret luftstrøm
• Stor glattebørste, der giver et naturligt og jævnt look
• Børste med indtrækkelige børstehår gør det nemt at lave krøller
• Tre fleksible temperatur- og hastighedsindstillinger giver bedre
kontrol

Nem at anvende
• 1,8 m ledning giver maksimal fleksibilitet

• 2 års verdensomspændende garanti
• Praktisk krog til nem opbevaring
• Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

Undgå skader
• Indstilling til kold luft, der giver nænsom tørring
• Den bedste tørretemperatur med ThermoProtect-temperatur
• Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

EssentialCare

Funktioner
1,8 m ledning

Krog til nem opbevaring

1,8 m ledning giver maksimal fleksibilitet.

Den gummibelagte krog er placeret på håndtaget og giver en ekstra
opbevaringsmulighed, der især er praktisk i hjemmet, eller når du bor på hotel.

2 års garanti

2 års verdensomspændende garanti.
38 mm termobørste

Smalt fønnæb

Fønnæbbet på hårtørreren fungerer ved at føre luftstrømmen gennem
åbningen til bestemte områder. Dette resulterer i præcis styling og er
fantastisk til opfriskninger eller til at færdiggøre en frisure.
Stor glattebørste

Termobørsten har en ekstra bred diameter på 38 mm. Cylinderens bredde
gør den til det perfekte stylingværktøj til glatte frisurer og bølger.
800 W

Med den innovative, store glattebørste, som sidder på grebet, kan du skabe et
hår med et smukt, naturligt og jævnt look uden at skade det.
Børste med indtrækkelige børstehår

Denne 800 W Airstyler skaber det optimale niveau for luftstrøm og skånsom
tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.
Indstilling til kold luft

Denne brugervenlige Airstyler er stylingbørste og krøllejern i eet.
Børstehårene trækkes ind i børsten ved et tryk på en knap, så styleren nemt
kan trækkes ud af håret. Resultatet er en helt perfekt og flot krølle.
Ledning med kugleled

En indstilling til kold luft gør det muligt at tørre håret ved en relativt lav
temperatur for at minimere skader, hvilket er velegnet til især fint, tørt og
beskadiget hår. Perfekt indstilling til den varme sommertid!
Praktisk ledning med kugleledsteknologi roterer ledningen, så du undgår
sammenfiltrede ledninger.
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EssentialCare
ThermoProtect-temperatur

Glans og pleje

ThermoProtect-temperaturen giver optimal tørretemperatur og giver
yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige
luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.

Ionisk behandling gør det muligt at tørre håret uden at gøre det statisk.
Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter
porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er et glat, smukt
skinnende hår uden krus.

Tre fleksible indstillinger

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres til at opnå det
perfekte slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer præcis og tilpasset styling.

Specifikationer
Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel.
Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Plejende teknologier
Ion-teknologi
Termobeskyttelse

Bredde
Dybde
Nettovægt
Bruttovægt
EAN
Antal medfølgende
produkter
Oprindelsesland
Harmoniseret
systemkode

Ja
Ja

Brugervenlig
Opbevaringskrog
Ledning med kugleled

Ja
Ja

Strøm
Spænding
Watt-tal

220-240 V
800 W

CN
851632

Yderemballage

Tilbehør
38 mm termobørste
Mundstykke
Stor glattebørste
Børste med indtrækkelige børstehår

32,60 cm
6,10 cm
0,54 kg
0,70 kg
08710103679295
1

Til udglatning og bølger i håret
Giver fokuseret luftstrøm
For naturligt udglattet frisure
Til bølger og volumen ved
hårrødderne

Længde
Bredde
Højde
Bruttovægt
EAN
Antal forbrugeremballager

38,50 cm
34,00 cm
21,60 cm
4,77 kg
18710103679292
6

Emballagens mål
Højde

20,10 cm
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