
 

 

Philips DryCare Advanced
Hajszárító

Ionos ápolás
2300 W
Kerek kerámiakefe
Dúsító diffúzor

HP8251/00
A szakértők titkos fegyvere

SalonDry Pro 2300 hajszárító
Az új és továbbfejlesztett SalonDry Pro 2300. Ez a Philips hajszárító 20%-kal könnyebb és 
30%-kal erősebb légárammal rendelkezik

Egyszerűen használható
• Ergonomikus fogantyú a könnyebb használatért
• Az egyszerű tisztítás érdekében a levegőbefújó rács eltávolítható
• Tartozék hajkefe a sima haj érdekében
• Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
• 2,5 m-es kábel

Gyönyörűen formázott haj
• Professzionális, 2300 W-os teljesítmény a kitűnő formázási eredményért
• 6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás
• A diffúzor megnöveli a haj mennyiségét – hullámos és loknis frizurához
• Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső
• Hideg levegő a frizura rögzítéséhez

Kevésbé károsítja haját
• Kerámia fűtőelem a simább hajért
• Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében



 Professzionális, 2300 W-os teljesítmény

Professzionális, 2300 W-os teljesítmény a 
kitűnő formázási eredményért

Ionos légáram

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

6 rugalmas beállítás

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás

Kerámia fűtőelem

A kerámia fűtőelem megakadályozza a haj 
kiszáradását. Infravörös hőt bocsát ki, amely 
mérsékelt melegével megakadályozza a haj 
túlzott kiszáradását anélkül, hogy csökkenne a 
sebesség vagy a hatékonyság.

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.

Dúsító 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.

Akasztó az egyszerű tároláshoz

A gumírozott akasztó a fogantyú alján 
helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget 
biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni, 
illetve a hotelben történő használat során.

2,5 m-es kábel

A nagyobb hosszúsághoz megnövelt 
rugalmasság és könnyebb kezelhetőség társul, 
így bárhol használhatja hajszárítóját.

Keskeny fúvócső

A fúvócső a nyíláson keresztül a kívánt 
területre irányítja a légáramot. Ez precíz 
hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan 
alkalmas a végső igazítások elvégzésére.
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Jellemzők
• Kerámiabevonat
• Hideglevegő-fokozat
• Feszültségválasztó: Nem
• Akasztógyűrű
• Ionos légáram

Műszaki adatok
• Kábel hossza: 2,5 m
• Teljesítmény: 2300 W
• Teljesítmény (Tajvan): 1500 W

Szerviz
• 2 év garancia
•
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