Philips DryCare Prestige
Sušilnik za lase
MoistureProtect

Tehnologija MoistureProtect
Moč sušenja 2300 W
Nega z ioni za sijoče lase
Masažni aparat za lasišče

HP8283/00

Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani
Krepi sijaj in ohranja naravno vlažnost las
Sušilnik za lase MoistureProtect je opremljen z infrardečim senzorjem, ki neprekinjeno meri
najprimernejšo temperaturo za sušenje las za ohranjanje naravne vlažnosti. Opremljen je tudi
z masažnim aparatom za lasišče za stimulacijo naravnega pretoka hranil za lasišče.
Enostavna uporaba
• 2300 W za hitro in učinkovito sušenje
• Hladen zračni tok za utrditev pričeske
• Šest nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor
Negovalna tehnologija
• Ionsko oblikovanje za gladke, ravne in sijoče lase
• Tehnologija ThermoProtect zaščiti vaše lase pred pregrevanjem
Tehnologija MoistureProtect
• Tehnologija MoisturePerfect ohranja naravno vlažnost las
• Pametni senzor MoistureProtect
Masažni aparat za lasišče
• Masažni aparat za lasišče sprosti in stimulira vaše lasišče
• Ergonomska oblika za lažje rokovanje
• Praktičen masažni aparat za lasišče sprosti in stimulira vaše lasišče
• Zaobljene ščetine za nežno masažo lasišča
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Sušilnik za lase MoistureProtect

Tehnologija MoistureProtect Moč sušenja 2300 W, Nega z ioni za sijoče lase, Masažni aparat za lasišče

Značilnosti
Tehnologija MoistureProtect

temperature. Rezultat te kombinacije sta
hitrejša, enostavnejša in bolj nežna sušenje ter
oblikovanje vaših las.
Nega z ioni

s počasnimi krožnimi gibi pomikajte aparat po
lasišču ali ga ohranite na istem mestu, dokler ne
sprostite napetosti. Z gumbom za vklop/izklop
izberite eno od 3 nastavitev hitrosti vibriranja.
Baterije so priložene, tako da lahko takoj
uživate v sproščujoči in zdravi masaži lasišča.
Ergonomska oblika

Tehnologija MoistureProtect uravnava in
prilagaja temperaturo za večji sijaj in ohranja
naravno vlažnost vaših las. Z zagotavljanjem
optimalne temperature ščiti vaše lase pred
pregrevanjem. Uživajte v čudovitih laseh,
zaščitenih z vseh strani.
Senzor MoistureProtect

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično
naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno
povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so
čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Masažni aparat za lasišče

Philips oblikuje za vas. Enodelna in ergonomska
oblika se popolnoma prilega v vašim rokam,
zato je uporaba vedno prijetna.
Zaobljene ščetine

Infrardeči senzor MoistureProtect nenehno
nadzira in prilagaja temperaturo sušenja
potrebam vaših las. Pametni senzor med
sušenjem zazna temperaturo vaših las ter
preprečuje izgubo vlažnosti ter poškodbe
povrhnjice. Rezultat ohranjanja vlažnosti vaših
las so mehkejši, bolj sijoči in zdravi lasje. Po
potrebi lahko senzor vklopite/izklopite.

Stimulirajte naravni pretok hranil v lasišče z
masažnim aparatom za lasišče. Mehke
vibrirajoče ščetine pomagajo stimulirati
prekrvavljenost, pretok kisika in hranil.
Naravna hranila pripomorejo k zdravju vaših
las, hkrati pa nežno masirajo vaše lasišče.

Moč sušenja 2300 W

Praktičen masažni aparat za lasišče

Ščetine masažnega aparata za ščetine imajo
gladke in zaobljene konice, ki ščitijo in nežno
masirajo vaše lasišče.
Temperatura ThermoProtect

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2300 W
se ponaša s šestimi nastavitvami hitrosti in

Masažne ščetine nežno brez pritiska prislonite
na lasišče, kjer čutite napetost. Sprostite se in

Temperatura ThermoProtect zagotavlja
popolno temperaturo sušenja vaših las.
Zmogljivo, a nežno sušenje, ki nudi optimalne
rezultate na skrben način.
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Specifikacije
Zasnova

Servis

Dodatna oprema

Negovalne tehnologije

• Barva: Biserno bela in rožnato zlata
• Nastavki: Nastavek, Razpršilnik

Značilnosti

• Nastavitve temperature/hitrosti: 6
• Hladen zračni tok

Tehnične specifikacije
•
•
•
•
•

Dolžina kabla: 2,5 m
Frekvenca: ~50-60 Hz
Napetost: 220–240 V
Moč: 2100–2300 W
Motor: DC

• 2-letna mednarodna garancija
• Nega z ioni
• Tehnologija MoistureProtect

Masažni aparat za lasišče
•
•
•
•
•

Dodatna oprema: 2 bateriji AA
Ščetina: Nesnemljivi
Nastavitve vibriranja: 3
Gumb za vklop/izklop: Stikalo na dotik LED
Frekvenca vibriranja: do 1800-krat na minuto*

•
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* na tretji nastavitvi, preizkušeno v laboratoriju proizvajalca leta 2018.

