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Vysoušení a styling s péčí, pro lesklé vlasy
s keramickým povrchem napuštěným keratinem

Vysoušejte a tvarujte účes současně – nový kulmofén Philips KeraShine s ionizací vám umožní vlasy současně

vysoušet a tvarovat, přičemž se vlasům dostává maximální péče. Jeho 3 nástavce snadno vytvoří krásný a

přirozený styling.

Krásně upravené vlasy

800W stylingový výkon pro nádherné výsledky

38mm termokartáč pro uhlazení vlasů

Kartáč se zatahovacími štětinkami pro snadné vytváření loken

Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Tři flexibilní nastavení tepla a rychlosti nabízejí lepší ovládání

Zabraňte poškození

Ochranný keramický povrch napuštěný keratinem

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Nejlepší teplota vysoušení díky systému ThermoProtect

Nastavení chladného vzduchu pro extra jemné vysoušení

Snadné použití

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

2letá celosvětová záruka

1,8m kabel pro maximální flexibilitu
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Přednosti

Péče o vaše vlasy

Ochranný keramický povrch napuštěný

keratinem pro lepší péči o vaše vlasy

Prozáření a úprava

Ionizační péče umožňuje antistatické

vysoušení. Nabité záporné ionty redukují

vytváření statické energie, upravují účes a

uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a

lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý a

hladký účes bez zacuchání.

ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při

vysoušení a nabízí další ochranu před

přehříváním vlasů. Se stejně výkonným

prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky

pečujícím způsobem.

800 W

Tento 800W kulmofén je zdrojem optimálního

proudění vzduchu a umožňuje vysoušení se

skvělými výsledky.

38mm termokartáč

Termokartáč má mimořádně široký průměr

38 mm. Díky šířce válce je dokonalým

nástrojem pro vytváření hladkých účesů a vln.

Kartáč se zatahovacími štětinkami

Tato snadno použitelná foukací kulma je kartáč

i kulma v jednom. Štětinky se po stisknutí

tlačítka zatáhnou do kartáče, a přístroj tak

snadno vytáhnete z vlasů. Zůstane nádherně

živá kadeř.

Úzká koncovka

Koncovka vysoušeče koncentruje proud

vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní

oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se

hodí pro úpravy nebo dokončení stylového

účesu.

Nastavení chladného vzduchu

Nastavení studeného vzduchu umožňuje

sušení vlasů při relativně nízké teplotě a

omezení poškození zejména jemných, suchých

a poničených vlasů. A je to skvělé nastavení

pro horkou letní sezónu!

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.

Tři flexibilní nastavení

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný

výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou

kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

2letá záruka

2letá celosvětová záruka.

1,8m kabel

1,8m kabel pro maximální flexibilitu.
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Specifikace

Nástavce

38mm termokartáč: Pro uhlazení a zvlnění

Trysky: Pro soustředěný proud vzduchu

Kartáč se zatahovacími štětinkami: Pro vlny a

objem vlasů u kořínků

Spotřeba

Napětí: 220-240 V

Příkon: 800 W

Technologie zajišťující péči

Ionizační technologie: Ano

Teplotní ochrana: Ano

Snadné použití

Háček pro uskladnění: Ano

Otočný kabel: Ano
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