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Egészségesebb hajszárítás az innovatív
érzékelővel

Szárítsa haját a megfelelő ápolással

A Philips ActiveCare hajszárító az egyedülálló TempPrecision™ érzékelő

segítségével folyamatosan méri a haj hőmérsékletét, és ha a haj már száraz,

automatikusan kikapcsolja a melegítést. A haj így megőrzi egészséges

nedvességtartalmát.

Egyszerűen használható
6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A kivehető szűrő megakadályozza a haj beszippantását

Gyönyörűen formázott haj
Professzionális, 2300 W-os teljesítmény a kitűnő formázási eredményért

Hideg levegő a frizura rögzítéséhez

Tökéletes hajformázás a vékony hajformázó fúvócsővel

A diffúzor megnöveli a haj mennyiségét – hullámos és loknis frizurához

Kevésbé károsítja haját
Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel - nagy hullámhosszú, infravörös hő

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

100%-os védelem a haj túlmelegedése ellen a TemPrecision érzékelő segítségével
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Fénypontok
Egyedülálló TempPrecision érzékelő

Az egyedülálló TempPrecision™ érzékelő

folyamatosan méri a haj hőmérsékletét, és, ha

a haj már száraz, automatikusan alacsonyabb

hőfokozatra kapcsol. A haj így megőrzi

természetes nedvességtartalmát, és

egészségtől csillogó lesz. A hajszárító tetején

lévő LED-fény jelzi, ha az érzékelő be van

kapcsolva.

Ionos ápolás

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj

antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön

haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az

eredmény csodálatosan fényes, sima és

könnyen fésülhető haj.

Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel

A kerámia fűtőelem nagy hullámhosszú,

infravörös hőt bocsát ki, ami mérsékelten

meleg levegővel, belülről szárítja a hajat, és

megakadályozza annak kiszáradását anélkül,

hogy csökkenne a sebesség vagy a

hatékonyság.

6 sebesség- és hőmérséklet-beállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a

tökéletes frizura érdekében. A hat különböző

beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és

egyénre szabott formázáshoz.

Diffúzor

A diffúzor az egyenletes légáramnak

köszönhetően kíméletesen szárít, csökkenti az

elektrosztatikus feltöltődést, és dúsabbá teszi a

hajat. Megemeli a hajkoronát, és növeli a

volumenét, elsősorban a fejtetőn, illetve a

hajgyökerek tájékán, miközben tökéletes

alapot biztosít a hullámos és loknis frizurákhoz.

Vékony hajformázó fúvócső

Precíz hajformázást lehetővé tévő vékony

hajformázó fúvócső a tökéletes formáért és

fényes, sima frizuráért.

Hideglevegő-fokozat

A hajformázókhoz alapvetően hozzátartozó

professzionális funkcióként a hideg levegő

gomb erőteljes hideg levegőt fúj a hajra, amit

a hajformázás végén alkalmaznak a frizura

rögzítéséhez.

Kivehető levegőszűrő

A hajszárító hátsó részén lévő szűrő levehető

és tisztítható. Emellett megakadályozza azt is,

hogy a készülék beszippantsa a hajat. Vegye

ki és tisztítsa rendszeresen, hogy elkerülje a

hajszálak okozta eltömődést.

Professzionális, 2300 W-os teljesítmény

Professzionális, 2300 W-os teljesítmény a

kitűnő formázási eredményért
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Műszaki adatok
Jellemzők
Kerámiabevonat

Hideglevegő-fokozat

Feszültségválasztó: Nem

Akasztógyűrű

Ionos légáram

Műszaki adatok
Feszültség: 220-240 V

Kábel hossza: 2,5 m

Szín/felület: fehér és arany

Teljesítmény: 2300 W

Motor: egyenáram

Szerviz
2 év garancia
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