
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 

www.philips.com/welcome.

1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it 
for future reference.

WARNING: Do not use this appliance 
near water. 
When the appliance is used in a 
bathroom, unplug it after use since 
the proximity of water presents a risk, 
even when the appliance is switched 
off.
WARNING: Do not use this appliance 
near bathtubs, showers, basins 
or other vessels containing 
water.
Always unplug the appliance after use.
If the appliance overheats, it switches 
off automatically. Unplug the appliance 
and let it cool down for a few minutes. 
Before you switch the appliance on 
again, check the grilles to make sure 

If the mains cord is damaged, it must 
be replaced by Philips, a service centre 
authorised by Philips or similarly 

hazard.
This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision 
or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 

For additional protection, we advise 
you to install a residual current device 
(RCD) in the electrical circuit that 
supplies the bathroom. This RCD 
must have a rated residual operating 
current not higher than 30mA. Ask 
your installer for advice.
Inserting metal objects into the grilles 
is a hazard and may cause electric 
shock. 
Never block the air grilles.
Before you connect the appliance, 
ensure that the voltage indicated on 
the appliance corresponds to the local 
power voltage.
Do not use the appliance for any 
other purpose than described in this 
manual.

hair.
When the appliance is connected 
to a power supply, never leave it 
unattended.
Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 

recommend. If you use such 
accessories or parts, your warranty is 
invalidated. 
Do not wind the power cord round 
the appliance.
Wait until the appliance cooled down 
completely before you store it.

This Philips appliance complies with all applicable standards and 

Environment
Do not throw away the appliance with the normal household 

point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
environment.

The Philips Pro range has been developed to offer you the best 
performance, whilst still taking care of your hair. We have worked 
together with the world’s leading stylists to learn what makes a product 
professional for consumers and to develop products accordingly.
The Philips Pro dryer with 2100W is 45% faster.* The ThermoProtect 
temperature setting ensures that you care for your hair by using a 
constant caring temperature when drying your hair. We hope you will 
enjoy using the Pro dryer for a long time! *vs. Philips HP4997
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Preparation for your hair :
Wash your hair with shampoo and conditioner, rinse it thoroughly.
Gently towel dry your hair to remove excess moisture. 
Blow dry your hair with a wide-toothed brush. Ensure your hair is 
almost dry and tangle-free.

1 Connect the plug to a power supply socket. 
For precise drying, attach the concentrator (  or  ) onto the 
hairdryer. 

2 Adjust the temperature switch (  ) to the 
desired position. Press and hold the  Cold shot button (  ) for 

Switch Setting

 Hot Dry shower-wet hair quickly

 
Thermoprotect

Dry your hair at a constant caring 
temperature

 Cool Care Gently dry your hair, when it is 
almost dry to seal in the shine

thick hair

Switch off

 » When the appliance is powered on, ions are automatically and 
continuously dispensed, reducing frizz and providing additional 
shine. 

1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of 
hair and dry one section at a time.

2 Using a round brush, move the concentrator along the hair from the 
roots to the ends with full tension for the best result. 

3 When the roots are dry, start drying in the middle portion. Twist 
your wrists and brush away from your scalp to maintain tension. 

Tips: The hair dryer should always point down while drying from roots. 
You may lean forward when brushing your hair to prevent fatigue. 
Repeat steps 1-3 to straighten the rest of your hair until it is completely 
dry. 
4 To enjoy lasting results, press and hold the  Cold shot button  

(  ) to style your hair. 
Tips: The bigger the brush, the bigger the section of hair you can 
straighten and the faster you will be able to blowdry your hair.

1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of 
hair and dry one section at a time.

2 Straighten your hair (refer to Fig.1 “ “) until it 
reaches the hair ends. With a slight twist of your wrist, turn the brush 

3 Hold the hairdryer close to the hair tips for 3 to 4 seconds, and then 
release it. 

Repeat steps 1-3 to style the rest of your hair. 
4 To enjoy lasting results, press and hold the  Cold Shot button  

(  ) to style your hair.

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the concentrator (  or  ), pull it off the hairdryer.

4 Turn the air inlet grille (  ) to remove hair and dust.
5 Clean the appliance with a damp cloth.
6 Store your Philips Pro Range Hair Dryer in a safe and dry place, free 

of dust. You can also hang it with the hanging loop (  ).

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if 
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com 

Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ 

Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด

ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ขอสําคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่

เปยกน 

เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊ก

ทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิด

อันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณ

อางอาบน ที่อาบน อางลางหนา

หรือภาชนะที่ใสน

ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง

หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการ

ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และ

ปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที 

กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะ

แกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม เสนขน 

หรืออื่นๆ อุดตัน

หากสายไฟหลักของเครื่องเสียหาย ควรนําไป

เปลี่ยนที่บริษัท Philips ศูนยบริการที่ไดรับ

อนุญาตจาก Philips หรือบุคคลที่ผานกา

รอบรมดําเนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได

เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภา

พรางกายไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ 

หรือขาดประสบการณและความรความเขา

ใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดยตองอยใน

การควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการ

ใชงานที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่

เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง 

หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา

เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล 

เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติด

ตั้ง Residual current device (RCD) ใน

ระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมี

กระแสไฟ Residual operating current 

ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติด

ตั้งสําหรับคําแนะนํา

การแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะ

แกรงเปนการกระทําที่อันตราย และอาจ

ทําใหเกิดไฟฟาช็อต 

หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง

กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจ

สอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรง

กับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอก

เหนือจากที่อธิบายไวในคมือ

หามใชงานกับเสนผมปลอม

หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องกับแหลงจายไฟ

ไวโดยไมไดใชงาน

หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิต

จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก 

Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวน

ดังกลาว การรับประกันจะถือเปนโมฆะ 

อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง

ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงโดยสนิทกอนจัดเก็บ

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑของ Philips นี้เปนไปตามมาตรฐานและกฎขอบังคับดานคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟาที่มีทุกประการ 

สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ

ใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) 

เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

2 ขอมูลเบื้องตน
กลมผลิตภัณฑ Philips Pro ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อนําเสนอประสิทธิภาพสูง

สุดใหกับคุณ พรอมกับการดูแลเสนผมของคุณ เราไดทํางานรวมกับสไตลิสตชั้น

นําของโลกเพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติที่จะทําใหผลิตภัณฑหนึ่งเปนผลิตภัณฑระดับ

มืออาชีพสําหรับผบริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ขึ้นตามคุณสมบัติเหลานั้น 

ไดรเปาผม Philips Pro พรอมกําลังไฟ 2100W สามารถทํางานไดเร็วขึ้น 45%* 

การตั้งคาอุณหภูมิ ThermoProtect ชวยใหมั่นใจวาเสนผมของคุณจะไดรับการ

ดูแลโดยการใชอุณหภูมิถนอมเสนผมที่สมเสมอขณะที่คุณเปาผมใหแหง เราหวัง

วาคุณจะเพลิดเพลินกับการใช Pro Dryer ไปอีกนานเทานาน! *เมื่อเปรียบเทียบ

กับ Philips HP4997

3 ภาพรวม
a หัวเปาปรับทิศทางลม (9 มม.)
b ปุ่มสําหรับลมเปาเย็น
c สวิตชอุณหภูมิ
d สวิตชปรับระดับลมเปา
e หวงสําหรับแขวน 
f ตะแกรงครอบทางลมเขา
g หัวเปาปรับทิศทางลม (7 มม.)

4 เปาผมแหง
การเตรียมเสนผมของคุณ:

สระผมดวยแชมพูและครีมนวด และลางออกใหสะอาด

คอยๆ เช็ดผมใหแหงดวยผาขนหนู เพื่อไมใหเสนผมเปยกชื้นเกินไป 

เปาผมใหแหงดวยแปรงหวีผมแบบซี่หาง เปาและแปรงผมจนมั่นใจวาผมเกือบ

แหงสนิทและไมพันกัน

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ 

เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยํา ใหติดหัวเปา (  หรือ  ) ไวบนเครื่องเปาผม 

2 ปรับสวิตชอุณหภูมิ (  ) และสวิตชปรับระดับลมเปา (  ) ไปยังระดับที่ตอง

การ กดปุ่ม  เปาลมเย็นคางไว (  ) เพื่อจัดแตงทรงใหอยทรงนาน 

สวิตช การตั้งคา ฟงกชัน
อุณหภูมิ

 รอน
เปาผมเปยกจากการอา

บนใหแหงไดรวดเร็ว

 

Thermoprotect

เปาผมดวยอุณหภูมิถนอมเสนผมที่

สมเสมอ

 Cool Care
เปาผมแหงอยางถนอมเสนผมเมื่อผม

เกือบจะแหงดีแลว เพื่อชวยใหอยทรง

เงางาม

ระบบอากาศ
หมุนเวียน

ลมเปาแรงสําหรับเปาผมหนา

ใหแหงอยางรวดเร็ว

ลมเปาแบบนมนวลสําหรับจัดแตงทรง

ผมเสนบาง

ปดเครื่อง

 » เมื่อเปดการทํางานของเครื่อง เครื่องจะจายประจุไอออนโดยอัตโนมัติและ

ตอเนื่อง เพื่อชวยลดการชี้ฟูและเพิ่มความเงางามใหกับเสนผม 

การยืดผมตรง (รูปที่ 1)
1 แบงผมออกเปนสวน และใชคลิปหนีบผมแตละสวนไว เปาผมโดยเริ่มจากชั้น

ผมดานลาง และเปาใหแหงทีละสวน

2 เลื่อนหัวเปาไปตามเรือนผมจากโคนจรดปลายดวยแรงดึงเต็มที่เพื่อผมที่ยืดตรง

มากที่สุด โดยใชหวีแปรงแบบกลม 

3 เมื่อสวนโคนผมแหงแลว ใหเริ่มเปาแหงที่สวนกลางของเสนผม บิดขอมือและ

หมุนแปรงออกจากบริเวณหนังศีรษะเพื่อรักษาแรงดึง 

เคล็ดลับ: ไดรเปาผมควรอยในตําแหนงชี้ลงเสมอในระหวางที่เปาแหงจากบริเวณ

โคนผม คุณอาจเอนตัวไปขางหนาขณะแปรงผมเพื่อไมใหรสึกเมื่อย 

ทําซขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เพื่อยืดผมสวนที่เหลือจนกระทั่งผมแหงสนิท 

4 เพื่อใหไดผมที่อยทรงยาวนาน ใหกดปุ่ม  เปาลมเย็น (  ) คางไวเพื่อจัด

แตงทรงผมของคุณ 

เคล็ดลับ: แปรงที่มีขนาดใหญกวาชวยใหคุณสามารถยืดผมชอใหญกวา และเปา

ผมของคุณใหแหงไดรวดเร็วขึ้น

การสรางสรรคปลายงอน (รูปที่ 2)
1 แบงผมออกเปนสวน และใชคลิปหนีบผมแตละสวนไว เปาผมโดยเริ่มจากชั้น

ผมดานลาง และเปาใหแหงทีละสวน

2 ยืดผมของคุณ (ดูรูปภาพที่ 1 “การยืดผมตรง“) จนกระทั่งเรียบตรงถึงบริเวณ

ปลายผม หมุนแปรงดานลางโคงเขาดานใน (หรือออกดานนอก) ครึ่งหนึ่งโดย

บิดขอมือเล็กนอย เพื่อสรางปลายงอน 

3 ถือไดรเปาผมคางไวใกลปลายผมประมาณ 3 ถึง 4 วินาที แลวปลอย 

ทําซขั้นตอนที่ 1-3 เพื่อจัดแตงทรงผมสวนที่เหลือ 

4 เพื่อใหไดผมที่อยทรงยาวนาน ใหกดปุ่ม  เปาลมเย็น (  ) คางไวเพื่อจัด

แตงทรงผมของคุณ

เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง

3 ในการถอดหัวเปาปรับทิศทางลม (  หรือ  ) ใหดึงหัวเปาออกจากตัวเครื่อง

หมายเหตุ: โปรดใชความระมัดระวังขณะที่หัวเปารอนอย 
4 เปดตะแกรงครอบทางลมเขา (  ) เพื่อเอาเสนผมและฝุ่นออก

5 ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนบิดพอหมาด

6 จัดเก็บไดรเปาผมรน Philips Pro ในที่แหงและปลอดภัย โดยปราศจากฝุ่น

ละออง คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนดวยหวงสําหรับแขวน (  )

5 การรับประกันและบริการ
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล เชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอ 

โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการ

ลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยใน

เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมี

ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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