
 

Airstyler

Essential
 

3 hulpstukken

Ionenverzorging

ThermoProtect-temperatuur

Keramische buitenlaag met
keratine

 

HP8667/00

Eenvoudige haarstijlen met ionenverzorging
met borstels met keramische en keratine laag

Droog en style je haar tegelijkertijd. Met de Philips Air Styler Essential creëer je prachtige natuurlijke stijlen en

krijgt je haar extra verzorging en glans. De 3 hulpstukken zijn geschikt voor lang en kort haar.

Voorkom beschadiging
Beschermende keramische buitenlaag met keratine

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

ThermoProtect-temperatuurinstelling

Prachtig gestyled haar
800 W stylingprestaties voor mooie resultaten

Platte borstel om te ontkrullen voor natuurlijk steil haar

Verwarmde borstel van 38 mm voor gladde en golvende kapsels

Intrekbare borstelpennen van 30 mm voor mooie golven

Slanke compressor voor gerichte airflow

Drie flexibele warmte- en snelheidsinstellingen voor eenvoudige bediening

Gebruiksvriendelijk
Koudeluchtstand voor zacht drogen



Airstyler HP8667/00

Kenmerken Specificaties
800 W

De Air Styler met een luchtstroom van 800 W

voor zacht drogen en stylen. Elke dag prachtige

resultaten.

Keramische laag met keratine
De borstelharen met een keramische

buitenlaag met keratine glijden soepel door je

haar voor een natuurlijk steil en glanzend

resultaat.

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.

ThermoProtect-temperatuur
De instelling ThermoProtect-temperatuur biedt

de optimale droogtemperatuur en extra

bescherming tegen oververhitting van het haar.

Met dezelfde krachtige luchtstroom krijgt u de

beste verzorgende resultaten.

Platte borstel om te ontkrullen
Met de aan het handvat bevestigde

innovatieve platte borstel om te ontkrullen kun

je mooi natuurlijk steil haar creëren zonder je

haar te beschadigen.

Verwarmde borstel van 38 mm
De ThermoBrush heeft een extra grote

diameter van 38 mm. Dankzij de brede staaf is

deze perfect voor het stylen van gladde en

golvende kapsels.

Intrekbare borstelpen
De borstel van 30 mm met intrekbare

borstelpennen is ontworpen voor eenvoudig

stylen. Draai de punt van de borstel en schuif

deze naar buiten voor mooie golven.

Slanke compressor
Gebruik de smalle concentrator voor de

gerichte luchtstroom voor nauwkeurig stylen of

het bijwerken van je haar.

Drie flexibele standen

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen

eenvoudig worden aangepast om het perfecte

resultaat te krijgen. Drie flexibele instellingen

zorgen voor een precieze en op maat

gemaakte styling.

Koudeluchtstand
De koudeluchtstand gebruikt een lage

temperatuur om je haar voorzichtig te drogen.

Het werkt vooral goed bij fijn, droog of

beschadigd haar.

Verzorgende technologieën
Ionentechnologie

ThermoProtect

Keramische laag met keratine

Accessoires
Verwarmde borstel van 38 mm: Voor gladde

stijlen en golven

Spuitkop: Voor een gerichte luchtstroom

Borstel met intrekbare pennen van 30 mm:

Golven en krullen zonder klitten

Vermogen
Wattage: 800 W

Voltage: 220 - 240 V

Technische specificaties
Aantal hittestanden: 3

Snoerlengte: 1,8 m

Gebruiksgemak
Ophanghaakje

Meedraaiend snoer

Service
2 jaar wereldwijde garantie
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