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Učinkovito sušenje

in zaščita las

Zaščitite lase med hitrim sušenjem. Različne nastavitve hitrosti in temperature vam

omogočajo izbiro želenega načina sušenja, tehnologija ThermoProtect pa hitro

sušenje pri stalni negovalni temperaturi.

Čudovito oblikovani lasje

motor DC in močan zračni tok z 2100 W

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Izjemno ozek koncentrator za popolno česanje

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Manj poškodovanih las

ThermoProtect zaščiti vaše lase pred pregrevanjem

Enostavna uporaba

1,8-metrski napajalni kabel

Kavelj za priročno shranjevanje



Sušilnik za lase HP8204/10

Značilnosti

Zaščita pred pregrevanjem ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

omogoča optimalno temperaturo sušenja in

nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z

enako močnim zračnim tokom dobite najboljše

rezultate na nežen način.

Zmogljivo

Sušilnik za lase Philips Thermoprotect z močjo

2100 W ustvarja hiter zračni tok. Kombinacija

moči in hitrosti omogoča hitro ter enostavno

sušenje in oblikovanje pričeske.

Natančno upravljanje

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da

oblikujete popolno pričesko. Šest različnih

nastavitev zagotavlja popoln nadzor za

natančno oblikovanje po vaši meri.

11-milimetrski izjemno ozek koncentrator

Popolna pričeska ter bleščeč in sijoč videz z

izjemno ozkim koncentratorjem za natančno

oblikovanje.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot

zagotavlja močan sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in

utrditev pričeske.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski napajalni kabel omogoča priročno

uporabo.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja.

Omogoča enostavno shranjevanje, ko sušilnik

uporabljate doma ali v hotelu.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.

 



Sušilnik za lase HP8204/10

Specifikacije

Značilnosti

Keramična prevleka: Ne

Hladen zračni tok

Razpršilnik: Ne

Dvojna napetost: Ne

Zložljiv ročaj: Ne

Obešalna zanka

Oblikovanje pričeske z ioni: Ne

Nastavek/koncentrator

Število nastavkov: 1

Priložena potovalna torbica: Ne

Servis

2-letna garancija

Tehnične specifikacije

Barva/površina: Mat črna

Dolžina kabla: 1,8 m

Frekvenca: 50–60 Hz

Motor: Motor DC

Napajanje: 2100 W

Napetost: 220–240 V

Moč: 2100 W
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