
 

 

Philips StyleCare
Уред за оформяне на 
прически с въздух

Кератиново-керамично 

покритие

Йонен
800 W
3 приставки

HP8668/00
Меки къдрици, вълни и обем с автоматично 
къдрене с въздух
Съвършено новият уред за оформяне на прически с автоматично завъртане на въздуха 
се предоставя с уникална приставка за къдрене за меки къдрици и вълни, с кръгла четка 
за обемен игрив вид и накрайник за щадящо сушене. Грижовно сушене и оформяне.

Красиво оформена прическа
• Приставката за автоматично къдрене с въздух създава вълни и меки къдрици
• Тесен концентратор за насочена въздушна струя
• 50 мм кръгла четка, добавя обем и движение
• 800 W мощност за прекрасни резултати
• Студена струя за завършване на прическата
• 3 различни приставки за множество прически и обем

Грижа за вашата коса
• Предотвратява наелектризирането за гладка и блестяща коса без хвърчащи краища
• Защитно керамично покритие със съдържание на кератин

Лесна употреба
• Уредът за оформяне на прически с въздух се върти автоматично в две посоки
• Уредът за оформяне на прически е компактен и се побира по-добре в ръката ви
• Три гъвкави настройки на топлината и скоростта за повече контрол
• Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане



 Приставка за къдрене с въздух

След като подсушите косата си на 80%, 
поставете кичур коса в отвора на 
приставката за къдрене с въздух. С едно 
докосване на бутон кичурът ви изчезва в 
камерата за къдрене, където се подсушава и 
оформя. Излиза във вид на красива сресана 
къдрица за прекрасна, естествена прическа.

50 мм кръгла четка

50 мм термо четката е идеалният начин за 
придаване на обем, плътност и блясък на 
косата ви. Използвайте върху почти суха 
коса, за да създадете красива прическа като 
от салон у дома.

Йонна грижа

Отрицателно заредените йони елиминират 
наелектризирането, подобряват 

състоянието на косата и заглаждат 
кутикулите на косъма, за да подсилят 
блясъка и лъскавината на косата. Резултатът 
е гладка, блестяща коса без хвърчащи 
краища.

Кератинова керамика

Защитно керамично покритие със 
съдържание на кератин за по-добра грижа 
за косата ви.

Тесен концентратор

Концентраторът на уреда за оформяне на 
прически с въздух работи, като фокусира 
въздушния поток през отвора върху 
конкретни области и позволява нежно 
сушене. Препоръчва се за предварително 
сушене на косата и подготовка за 
оформяне.

800 W

Този уред за оформяне на прически с 
въздух с мощност 800 W създава оптимално 
ниво на въздушния поток и нежна сила за 
изсушаване, даващи прекрасен резултат 
всеки ден.

Настройка за хладен въздух

Настройка за студен въздух ви позволява да 
фиксирате прическата си или да сушите 
косата при сравнително ниска температура 
за минимални щети.

Двупосочно въртене

Уредът за оформяне на прически с въздух 
може да се върти и в двете посоки, което 
улеснява работата и създаването на 
различни прически.
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Приставки
• 50 мм кръгла четка: За обем и гладка блестяща 
коса

• Накрайник: За фокусиран въздушен поток
• Уникална приставка AirCurl: За вълни и меки 
къдрици

Щадящи технологии
• Кератинова керамика
• Йонна технология

Лесна употреба
• Халка за съхранение
• Въртящ се кабел

Захранване
• Напрежение: 220-240 V
• Мощност: 800 W
•
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