
 

 

Philips DryCare Prestige
Sušilnik za lase

Enakomerno segrevanje
2300 W
ThermoProtect Ionic
Razpršilnik za več volumna

HP8260/00
Več zaščite za zdrave in sijoče lase

Sušilnik za lase za najboljšo nego
Sušilnik za lase Philips ProCare zaščiti lase pred pregrevanjem z napredno zaščitno 
tehnologijo EHD™. Posebej zasnovan izhod zraka toploto enakomerno porazdeli po 
laseh in tako preprečuje škodljive temperature za lase in lasišče.

Enostavna uporaba
• Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Čudovito oblikovani lasje
• S hladnim zračnim tokom določite svoj slog
• Popolna pričeska s tankim nastavkom za urejanje
• Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk

Manj poškodovanih las
• Manj pregrevanja s tehnologijo z enakomernim segrevanjem (EHD)
• Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko
• Boljša nega s keramičnimi elementi z infrardečo toploto
• Najprimernejša temperatura sušenja s toplotno zaščito



 Napredna tehnologija EHD

Sušilniki, ki jih odlikuje napredna Philipsova 
tehnologija EHD, imajo edinstveno zasnovan 
odvod zraka, 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.

Temperatura ThermoProtect

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.

Nega z ioni

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča 
protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni 
preprečujejo statično naelektrenost, negujejo 
lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj 
las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje 
brez kodrov.

Boljša nega s keramičnim elementom

Keramični element proizvaja infrardečo 
toploto, ki je nežna in suši vaše lase od znotraj 
ter jih ščiti pred izsušitvijo, pri čemer se hitrost 
in učinkovitost ne zmanjšata.

Tanek nastavek za urejanje

Popolna pričeska ter bleščeč in sijoč videz s 
tankim nastavkom za natančno urejanje.

Razpršilnik za več volumna

Razpršilnik za več volumna omogoča zdravo 
sušenje las, zmanjša nakodranost in poveča 
volumen tako, da porazdeli zračni tok po laseh. 
Razpršilnik privzdigne lase in poveča volumen, 
zlasti če ga uporabljate na temenu in pri lasnih 
koreninah, zato je idealen za ustvarjanje 
kodrov in razkošnih pričesk

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot 
zagotavlja močan sunek hladnega zraka. 
Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in 
utrditev pričeske.
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Značilnosti
• Keramična prevleka
• Hladen zračni tok
• Dvojna napetost: Ne
• Oblikovanje pričeske z ioni
• Obešalna zanka

Tehnične specifikacije
• Dolžina kabla: 2,5 m
• Barva/površina: Vijolična
• Moč: 2300 W

Servis
• 2-letna garancija
•
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