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Ionisoiva

3 lisäosaa

Keraaminen keratiinipinnoite

 

HP8667/00

Kuivaa ja muotoile monipuolisesti
Keratiinia sisältävät keraamiset levyt

Uusi Philips KeraShine Ionic -ilmakiharrin kuivaa ja muotoilee hiuksesi kerralla. Se on myös erittäin hellävarainen

hiuksillesi. Ilmakihartimen kolmen lisäosan avulla luot helposti kauniin luonnollisen tyylin.

Upeasti muotoiltu kampaus

800 W:n muotoiluteholla kauniita tuloksia

38 mm: lämpöharja pehmentää hiukset

Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu harjaosa helpottaa kiharrusta

Kapea keskityssuutin kohdistaa ilmavirran

Kolme joustavaa lämpö- ja nopeusasetusta parantavat hallintaa

Ehkäisee vaurioita

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

ThermoProtect-lämpötila on optimaalinen kuivauslämpötila

Viileä puhallusasetus kuivaa hellästi

Helppokäyttöinen

Pyörivä johto estää johtosotkut

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

1,8 m johto helpottaa käyttöä



KeraShine-ilmakiharrin HP8667/00

Kohokohdat

Pitää huolta hiuksistasi

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen

pinnoite suojaa hiuksiasi

Kiiltoa ja kuntoa

Ionikäsittely tekee hiustenkuivauksesta

antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit

poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja

silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten

kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät

hiukset.

ThermoProtect-lämpötila

ThermoProtect tuottaa optimaalisen

kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia

ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman

voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset

hellävaraisesti.

800 W

Tämä 800 W:n ilmakiharrin tuottaa

optimaalisen ilmavirran ja hellävaraisen

kuivaustehon. Saat upean tuloksen joka päivä.

38 mm:n lämpöharja

Lämpöharjan halkaisija on erityisen suuri,

38 mm. Leveällä kiharrusosalla luot sileitä

kampauksia ja laineita.

Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu

harjaosa

Helppokäyttöinen ilmakiharrin on sekä

muotoiluharja että kiharrin. Voit vetää harjakset

sisään painikkeella, jotta muotoilija irtoaa

hiuksista helposti. Saat upeita joustavia

kiharoita.

Kapea keskityssuutin

Hiustenkuivaimen keskityssuutin kohdistaa

ilmavirran aukon kautta yksittäiselle alueelle.

Voit muotoilla tarkasti ja viimeistellä hiukset

upeasti.

Viileä puhallusasetus

Viileällä puhallusasetuksella voit kuivata

hiukset suhteellisen alhaisessa lämpötilassa

niitä vahingoittamatta. Toiminto sopii

erityisesti ohuille, kuiville ja vahingoittuneille

hiuksille. Se on myös täydellinen asetus

kuuman kesäkauden aikana.

Pyörivä johto

Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää

johtosotkut.

Kolme joustavaa asetusta

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä

helposti halutun tuloksen mukaan. Kolmella

asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

2 vuoden takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu.

1,8 m johto

1,8 m:n johto helpottaa käyttöä.
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Tekniset tiedot

Lisäosat

38 mm:n lämpöharja: Suoristaa ja kihartaa

Suutin: Keskitettyyn puhallukseen

Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu

harjaosa: Laineita ja kuohkeutta hiuksen

tyveen

Virta

Jännite: 220–240 V

Teho: 800 W

Hoitavat tekniikat

Ionitekniikka

Thermoprotect

Helppokäyttöinen

Säilytyskoukku

Pyörivä johto
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