Sušilnik
IonBoost
HP8216/00

Terapija z leskom za svileno gladke lase
Sušilnik za lase KeraShine
Oblikujte želeno pričesko, pri tem pa negujte vaše lase. Sušilnik za sijaj in zaščito las nudi 1600 W profesionalne
moči sušenja
Čudovito oblikovani lasje
1600 W za nežno sušenje
Manj poškodovanih las
Manj pregrevanja s tehnologijo z enakomernim segrevanjem (EHD)
Nastavitev hladnega zraka za nežno sušenje
Nastavitev temperature ThermoProtect
Nega z ioni
Manj pregrevanja s tehnologijo z enakomernim segrevanjem (EHD)
Enostavna uporaba
Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Sušilnik

HP8216/00

Značilnosti

Speciﬁkacije

Napredna tehnologija EHD

Tri prilagodljive nastavitve

Tehnične speciﬁkacije
Moč: 1600 W
Dolžina kabla: 1,6 m
Značilnosti
Nastavitve: 3 nastavitve za toploto/hitrost
Obešalna zanka
CoolShot

Sušilniki, ki jih odlikuje napredna Philipsova
tehnologija EHD, imajo edinstveno zasnovan
odvod zraka s keratinsko prevleko, ki
zagotavlja, da je toplota vedno porazdeljena
zelo enakomerno – tudi pri visokih
temperaturah – in preprečuje poškodovanje
las. Tako so lasje kar najbolje zaščiteni pred
pregrevanjem, zato ostanejo zdravi in sijoči.
Nega z ioni za bleščeče lase

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da
dosežete popoln končni rezultat. Tri
prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno
oblikovanje po vaši meri.
Temperatura s toplotno zaščito
Temperatura s toplotno zaščito omogoča
optimalno temperaturo sušenja in nudi
dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z
enako močnim zračnim tokom dobite najboljše
rezultate na nežen način.
Nastavitev hladnega zraka

Učinkovito protistatično ionsko oblikovanje za
sijoče in gladke lase.
1600 W za nežno sušenje

Nastavitev hladnega zraka je hladna nastavitev
za nežno sušenje, ki zmanjša poškodbe las. Ta
funkcija je primerna za vse vrste las, predvsem
pa za tanke, suhe ali poškodovane lase. To je
idealna nastavitev za poletje.

Sušilnik z močjo 1600 W proizvaja optimalni
zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite
pričeske vsak dan.
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Servis
Dveletna garancija
Nastavki
Nastavki: Nastavek
Zasnova
Barva: Črna

