
 

 

Philips
Уред за оформяне на 
прически с въздух

5 приставки за оформяне
3 настройки на скорост
Компактна конструкция

HP8651/00
Създавайте повече прически с грижа

Salon Airstylist Pro
Как искате да изглеждате днес? Salon Airstylist има пет универсални приставки за 
прически и 650 W мощност, така че можете да проявите въображение по 
отношение на прическите си.

Лесна употреба
• Три гъвкави настройки за по-стриктен контрол
• Захранващ кабел 1,8 м
• Компактен дизайн за лесно боравене
• Халка за лесно и удобно съхранение

Красиво оформена прическа
• Четка за оформяне за лесни бляскави прически
• Тесен концентратор за насочена въздушна струя
• 38-мм термочетка за омекотяване на косата
• 650 W за прекрасни резултати
• Четка с прибиращи се зъбци за лесно къдрене
• Гребенът за изправяне лесно захваща и направлява косата



 650 W

Този уред за оформяне на прическа с въздух 
има маломерен нагревател с мощност 650 
W за внимателно, но ефективно изсушаване 
и оформяне на прическа.

Компактна конструкция

Компактен и ергономичен, този уред за 
прически има предимството на 
интелигентна и модерна конструкция. 
Затова той е лек и лесен за ползване, и в 
същото време достатъчно малък, за да може 
да се съхранява практически навсякъде.

Три гъвкави настройки

Необходимата скорост и температура могат 
лесно да бъдат регулирани за създаване на 

идеален резултат. Трите гъвкави настройки 
осигуряват прецизно и изкусно оформяне 
на прическата.

Четка с прибиращи се зъбци

Този лесен за използване уред за оформяне 
на прическа с въздух е както четка за 
оформяне на прическа, така и маша за 
къдрене. Зъбците се прибират в четката с 
натискане на един бутон, така че лесно 
можете да извадите уреда от косата си. 
Това, което остава, са прекрасните игриви 
къдрици.

Четка за оформяне

Изчеткайте и изсушете косата си 
едновременно с тази лесна за използване 
приставка. Четката в съчетание с насочения 
въздушен поток ще направят косата ви мека 
и блестяща.

Гребен за изправяне
Въздушният поток е насочен към гребена, 
докато той преминава през косата, за да се 
постигне чудесно изправяне по-лесно от 
всякога. Гребенът може да бъде използван 
за прецизно изправяне на коса или за 
дооформяне.

Тесен концентратор

Концентраторът на сешоара работи, като 
фокусира въздушния поток през отвора към 
определени зони. Това позволява прецизно 
оформяне и e чудесна възможност за 
довършване или дооформяне на желаната 
прическа.

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на 
дръжката и дава още една възможност за 
съхранение, особено удобна за използване 
вкъщи или при отсядане в хотел.

Кабел 1,8 м

Захранващ кабел 1,8 м
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Технически спецификации
• Дължина на кабела: 1,8 m
• Мощност: 650 W
• Халка за окачване

Тип коса
• Краен резултат: Права, Обемна
• Концентратор

• Четка с прибиращи се зъбци
• Дължина на косата: Дълга, Средно
• Гъстота на косата: Средно, Гъста, Тънка
• Четка за оформяне

Сервиз
• 2 години гаранция
•

HP8651/00

Спецификации
Уред за оформяне на прически с въздух
5 приставки за оформяне 3 настройки на скорост, Компактна конструкция

http://www.philips.com

