
 

 

Philips StyleCare
Samootočná fúkacia kulma 
na vlasy

Keratínová keramická vrstva
Ionic
800 W
3 nástavce

HP8668/00
Jemné kučery, vlny a objem s automatickou 
teplovzdušnou kulmou
Táto novinka vo svete vzdušných kuliem s automatickým otáčaním prichádza s jedinečným 
nástavcom na kučery na vytváranie jemných kučier a vĺn, s okrúhlou kefou na získanie objemu a 
pružnosti a s hubicou na jemné sušenie. Vysušte si vlasy a vytvarujte účes bez poškodenia vlasov.

Účesy s nádherným tvarom
• Nástavec na automatickú teplovzdušnú kulmu vytvára vlny a jemné kučery
• Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu
• 50 mm okrúhla kefa dodá vlasom objem a pružnosť
• 800 W výkon na tvarovanie nádherných účesov
• Chladný prúd vzduchu na zafixovanie účesu
• 3 rozličné nástavce pre rôzne tvary a objemy účesov

Starostlivosť o vaše vlasy
• Odstraňuje statickú elektrinu pre hladké a lesklé vlasy bez strapatenia
• Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom

Jednoduché používanie
• Vzdušná kulma sa automaticky otáča v oboch smeroch
• Táto vzdušná kulma má kompaktný tvar, ktorý dokonale sadne do ruky
• Tri flexibilné nastavenia teploty a rýchlosti pre lepšiu kontrolu
• Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov



 Nástavec na vzdušnú kulmu

Umiestnite prameň vlasov po vysušení na 80 % 
do otvoru nástavca na vzdušnú kulmu. 
Stlačením tlačidla sa váš prameň vlasov stratí v 
komore na natáčanie, kde sa vysuší a upraví. 
Uvoľní sa nádherne upravená kučera s 
nádherným, prirodzeným vzhľadom.

50 mm okrúhla kefa

50 mm termo kefa je dokonalá na zväčšenie 
objemu, tvaru a lesku vlasov. Ak ju použijete na 
ešte mierne vlhkých vlasoch, dosiahnete aj u 
vás doma efekt vyfúkaných vlasov ako od 
kaderníka.

Starostlivosť pomocou iónov

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej 
elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich 
kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú 

nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené 
vlasy.

Keratínová keramická vrstva

Ochranná keramická vrstva so zapusteným 
keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.

Úzky koncentrátor

Koncentrátor vzdušnej kulmy pracuje tak, že 
sústreďuje prúd vzduchu cez otvor na 
konkrétne miesta, vďaka čomu poskytuje 
jemné vysušenie. Odporúča sa používať na 
vopred vysušené vlasy a ich prípravu na 
vytváranie účesu.

800 W

Táto 800 W vzdušná kulma vytvára optimálny 
prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste 
mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Nastavenie s chladným vzduchom

Nastavenie chladného vzduchu umožňuje 
zafixovať účes alebo vysušiť vlasy pri relatívne 
nízkej teplote, čím sa minimalizuje poškodenie.

Obojsmerná rotácia

Kefa sa môže otáčať v oboch smeroch, vďaka 
čomu uľahčuje vytváranie aj tvarovanie 
rôznych účesov.

Kompaktný dizajn
Vzdušná kulma umožňuje vďaka 
ergonomickému dizajnu a menšej veľkosti 
rúčky ľahšiu a pohodlnejšiu manipuláciu.

Pestré účesy
3 rozličné nástavce pre rôzne tvary a objemy 
účesov

Tri nastavenia teploty a rýchlosti
Tri flexibilné nastavenia teploty a rýchlosti pre 
lepšiu kontrolu
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Hlavné prvky
Samootočná fúkacia kulma na vlasy
Keratínová keramická vrstva Ionic, 800 W, 3 nástavce
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Nástavce
• 50 mm okrúhla kefa: Pre objemné a hladké lesklé 

vlasy
• Hubica: Na dosiahnutie cieleného prúdu vzduchu
• Jedinečný nástavec AirCurl: Na vlny a jemné 

kučery

Technológie šetrné k vlasom
• Keratínová keramická vrstva: áno
• Technológia Ionic: áno

Jednoduché používanie
• Háčik na odkladanie: áno
• Otočný kábel: áno

Príkon
• Napätie: 220 – 240 V
• Výkon vo wattoch: 800 W
•

HP8668/00

Technické údaje
Samootočná fúkacia kulma na vlasy
Keratínová keramická vrstva Ionic, 800 W, 3 nástavce
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