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Perie rotativă Volumebrush

Ioni şi turmalină
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Coafare versatilă, strălucire desăvârşită
Perie rotativă pentru volum Philips cu 2 accesorii

Utilizează peria Dynamic Volume de la Philips pentru a crea diferite stiluri,

menţinând în acelaşi timp părul moale şi strălucitor. Peria sa din peri naturali de 50

mm adaugă volum şi mişcare, în timp ce peria retractabilă creează onduleuri

definite, fără şuviţe încurcate.

Strălucire şi aspect desăvârşite

Tratamentul cu ioni previne încreţirea părului, maximizează strălucirea

Plăci ceramice din turmalină conferă mai multă strălucire părului

Volum şi bucle fără şuviţe încurcate

Putere de 1000 W pentru un păr frumos

Peria rotundă de 50 mm adaugă volum şi mişcare

Perie retractabilă de 30 mm pentru coafare fără încurcare

Periile se rotesc în ambele direcţii

Îţi protejează coafura şi îţi îngrijeşte părul

Setare de îngrijire pentru o mai bună protecţie în timpul uscării şi coafării

Perie de 50 mm pentru rezultate mai mătăsoase şi mai strălucitoare



Airstyler HP8664/00

Repere

Putere de 1000 W

Acest airstyler de 1000 W creează un flux de

aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru

un păr frumos în fiecare zi.

Îngrijire cu ioni

Tratamentul cu ioni usucă părul fără a acumula

energie statică. Ionii încărcaţi negativ sunt

eliberaţi pentru a reduce cârlionţii, a netezi

cuticulele părului şi a intensifica luciul şi

strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr

lucios, fără cârlionţi, care arată perfect.

Înveliş ceramic din turmalină

Învelişul ceramic din turmalină unic al periei

de coafare protejează şi revitalizează părul în

timpul coafării. Acest înveliş special oferă o

conducţie termică eficientă, fără puncte

fierbinţi, şi adaugă strălucire cu fiecare

mişcare.

Perie rotundă de 50 mm

Peria termică de 50 mm este metoda perfectă

de a adăuga volum, structură şi strălucire

părului. Utilizează pe părul aproape uscat

pentru a crea acasă o coafură frumoasă ca la

salon.

Perie retractabilă de 30 mm

Utilizează peria de 30 mm pentru a adăuga

onduleuri definite menţinând în acelaşi timp

părul moale şi strălucitor. Perii retractabili

facilitează coafarea fără şuviţe încurcate.

Rotaţie în două direcţii

Peria se poate roti în ambele direcţii, facilitând

realizarea şi crearea unei game variate de

coafuri.

Setare pentru îngrijire

Setarea „Care” asigură temperatura optimă de

uscare şi protejează împotriva supraîncălzirii.

Părul se usucă tot repede, cu acelaşi flux de

aer de putere dar la o temperatură constantă

de îngrijire.

Peri naturali

Perii periei termice sunt fabricaţi parţial din

peri naturali de mistreţ. Aceşti peri micşti ajută

peria să treacă prin păr mai uşor, reducând

sarcina statică, mărind strălucirea şi prevenind

încurcarea părului.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Putere: 1000 W

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: Alb Princess / argintiu

Accesorii

Perie rotativă cu peri naturali: 50 mm

Capac de perie: pentru perie rotundă de 50

mm

Perie retractabilă: 30 mm

Caracteristici

Tratament cu ioni

Înveliş ceramic din turmalină

Setări: 3 setări pentru căldură cu 2 setări

pentru viteză

Setări pentru rotire: 2 setări ale vitezei de

rotire

Cablu de alimentare cu articulaţie

Agăţătoare

Service

2 ani garanţie
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