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HP8667/00

Könnyed hajformázás ionos ápolással
Keratin kerámia kefékkel

Szárítás és formázás egyszerre – A Philips Air Styler Essential segítségével gyönyörű, természetes frizurákat

készíthet, miközben extra ápolást biztosít és fényt kölcsönöz hajának. A 3 tartozék hosszú és rövid hajhoz

egyaránt megfelelő, így könnyedén formázhatja haját.

A haj károsodása nélkül
Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

Gyönyörűen formázott haj
800 W-os formázó teljesítmény a gyönyörű végeredményért

38 mm-es ThermoBrush a sima és a hullámos frizurákhoz

+ 30 mm-es, behúzható sörtéjű kefe az erőteljesebb hullámokhoz

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

Három hőfok- és sebesség-beállítás az egyszerű irányíthatóság érdekében

Egyszerűen használható
Hideglevegő-beállítás a kíméletes szárításhoz



Air Styler HP8667/00

Fénypontok Műszaki adatok
800 W

800 W-os légárammal ellátott Air Styler a

kíméletes szárításhoz és formázáshoz. A

mindennapos szépség elérése érdekében.

Keratin kerámia bevonat
A keratinnal ötvözött kerámia bevonatú sörték

simán siklanak hajában a természetesen

egyenes és fényes frizuráért.

Ionos ápolás
Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj

antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön

haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az

eredmény csodálatosan fényes, sima és

könnyen fésülhető haj.

ThermoProtect technológia
A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik,

és további védelmet nyújt a

hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul

erős légárammal érheti el a legjobb

eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

38 mm-es ThermoBrush
A ThermoBrush extra széles, 38 mm-es

átmérővel rendelkezik. A henger szélessége

miatt tökéletes eszköz a sima és a hullámos

frizurákhoz.

Behúzható sörtéjű hajkefe
A behúzható sörtéjű 30 mm-es kefét az

egyszerű hajformázáshoz tervezték. Fordítsa el

a kefe végét és csúsztassa kifelé az

erőteljesebb hullámokhoz.

Keskeny fúvócső
A keskeny fúvócsővel koncentrált légáramot

alakíthat ki a pontos formázáshoz és

igazításokhoz.

Három könnyen kezelhető beállítás

A kívánt sebesség és hőfok könnyedén

állítható a tökéletes végeredmény érdekében.

A három különböző beállítás precíz és egyénre

szabott formázást biztosít.

Hideglevegő-beállítás
A hideglevegő-beállítás alacsony hőfokon,

kíméletesen szárítja a haját. Különösen

hasznos finomszálú, száraz vagy sérült haj

esetén.

Ápoló technológiák
Ion technológia

ThermoProtect

Keratinnal ötvözött bevonat

Tartozékok
38 mm-es ThermoBrush: A sima és hullámos

frizurákhoz

Fúvófej: A koncentrált légáramért

30 mm-es behúzható sörtéjű hajkefe: A sima

hullámokért és fürtökért

Tápellátás
Teljesítmény: 800 W

Feszültség: 220–240 V

Műszaki adatok
Hőfokbeállítások száma: 3

Kábel hossza: 1,8 m

Egyszerű használat
Tárolókampó

Elforgatható vezeték

Szerviz
2 éves, világszerte érvényes garancia
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