
 

 

Philips
Luchtstyler

Dynamische volumeborstel
Keramisch

HP8665/00
Drogen, stylen en verzorgen

Met de dynamische roterende volumeborstel op deze luchtstyler droog en style je je haar op een 

verzorgende manier. Door de natuurlijke borstelpennen wordt je haar gladder en makkelijker 

doorkambaar. De speciale Care-stand zorgt voor de beste temperatuur voor het drogen van je haar.

Prachtig gestyled haar
• 1000 W voor professionele resultaten
• Borstel van natuurhaar: 2 borstelkoppen (30 mm en 50 mm)

Minder beschadiging van je haar
• Beste droogtemperatuur met de 'Care'-stand
• Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar
• Meer verzorging met keramische elementen met een groot infraroodbereik
• Natuurlijke borstelpennen voor zacht en makkelijk doorkambaar haar

Eenvoudig te gebruiken
• 2 verschillende standen voor de draaisnelheid
• De borstel kan in twee richtingen draaien
• De borstelhoes beschermt de borstels tegen beschadigingen



 Natuurlijke borstelpennen

De natuurlijke borstelpennen maken het haar 
gladder. Makkelijk doorkambaar haar beschadigt 
minder snel.

'Care'-stand

De 'Care'-temperatuur biedt de optimale 
droogtemperatuur en extra bescherming tegen 
oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige 
luchtstroom voor de beste resultaten, waarbij je 
haar wordt verzorgd.

Draait in twee richtingen

De borstel kan in twee richtingen draaien voor 
eenvoudig gebruik en het creëren van veel 
verschillende stijlen.

Ionenverzorging

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch 
wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen 
elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar 
en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog 
intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, 
glanzend en pluisvrij haar.

Meer verzorging met keramisch 
element

Het keramische element geeft een groot bereik aan 
infraroodwarmte (een aangename warmte) af die het 
haar van binnenuit droogt en beschermt tegen 
uitdrogen, zonder dat de snelheid en 
doeltreffendheid afneemt.

Borstelhoes

De borstelhoes beschermt de borstels tegen 
beschadigingen bij het opbergen van de dynamische 
volumeborstel.
HP8665/00

Specificaties
Technische specificaties
• Wattage: 1000 W
• Snoerlengte: 1,8 m
• Kleur/afwerking: wit en paars

Kenmerken
• Keramische buitenlaag
• Ionenconditioner
• Meedraaiend snoer
• Ophanglus
• Instellingen: 3 warmte-/snelheidsstanden

Accessoires
• Natuurlijke multifunctionele borstelpen: 2 

borstelkoppen (30 mm and 50 mm)

Haartype
• Eindresultaat: Veel volume
• Haarlengte: Medium, Lang
• Haardikte: Dun, Medium, Dik

Service
• 2 jaar garantie
•
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