
 

KeraShine airstyler

 
Care Edition

Ionisk

3 tilbehør

Keramisk keratinbelegg

 

HP8667/00

Skånsom tørking og styling for glansfulle, allsidige frisyrer

med keramisk keratinbelegg

Tørk håret samtidig som du styler det – nye KeraShine ionisk airstyler fra Philips gjør det mulig å tørke og style

håret samtidig som det får god pleie. Tre forskjellige tilbehør gjør det enkelt å lage vakre, naturlige frisyrer.

Vakkert frisert hår

800 W stylingeffekt for vakre resultater

38 mm termobørste for å glatte ut håret

Børste med inntrekkbare pigger for enkel krølling

Smalt munnstykke for fokusert luftstrøm

Tre fleksible varme- og hastighetsinnstillinger for bedre kontroll

Forhindre skade

Beskyttende keramisk belegg med tilført keratin

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Få den beste tørketemperaturen med ThermoProtect-temperatur

Kaldluftinnstilling for ekstra skånsom tørking

Lett å bruke

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

To års verdensomspennende garanti

1,8 m ledning for maksimal bevegelighet
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Høydepunkter

Pleie til håret

Beskyttende keratinbelagt keramisk belegg for

bedre hårpleie

Glans og pleie

Ionisk behandling gjør det mulig med anti-

statisk tørking. Ladede negative ioner

eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut

hårfibrene, slik at glansen i håret blir enda mer

intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med

vakker glans.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperatur gir den optimale

temperaturen og ekstra beskyttelse mot

overoppheting av håret. Med den samme

kraftige luftflyten får du de beste resultatene på

en pleiende måte.

800 W

Airstyleren på 800 W produserer det optimale

nivået av luftstrøm og skånsom tørkeeffekt, noe

som gir vakre resultater hver dag.

38 mm termobørste

Termobørsten har en ekstra stor diameter på

38 mm. Bredden på trommelen gjør den til det

perfekt stylingverktøyet for å lage glatte frisyrer

og bølger.

Børste med inntrekkbare pigger

Denne brukervennlige airstyleren er både

stylingbørste og krølltang i ett. Piggene trekkes

inn i børsten ved et knappetrykk, slik at du

enkelt kan dra styleren ut av håret. Resultatet er

vakre og spenstige krøller.

Smalt munnstykke for konsentrert luft

Munnstykket på hårføneren fungerer ved å

fokusere luftstrømmen gjennom åpningen og til

spesifikke områder. Dette fører til nøyaktig

styling og er glimrende for oppfriskning eller for

å finpusse en frisyre.

Kaldluftinnstilling

Kaldluftinnstillingen gjør at du kan tørke håret

på ganske lave temperaturer for å gjøre minst

mulig skade, noe som passer for ekstra fint, tørt

og skadet hår. Innstillingen passer perfekt i den

varme sommersesongen.

Roterbar ledning

Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer

ledningen for å forhindre ledningsrot.

Tre fleksible innstillinger

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt

justeres for å lage det perfekte sluttresultatet.

Tre fleksible innstillinger gir presis og

skreddersydd styling.

2 års garanti

To års verdensomspennende garanti.

1,8 m ledning

1,8 m ledning for maksimal fleksibilitet.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

38 mm termobørste: For glatting og bølger i

håret

Munnstykke: For en fokusert luftstrøm

Børste med inntrekkbare pigger: For bølger og

rotvolum

Drift

Spenning: 220–240 V

Wattstyrke: 800 W

Beskyttende teknologier

Ion-teknologi

Thermoprotect

Enkel i bruk

Oppbevaringskrok

Roterbar ledning
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