
 

 

Philips SalonDry Control
Sušilnik za lase

2200 W
Nega z ioni
z razpršilnikom za več volumna
CoolShot

HP8182/00
Sušenje, urejanje in oblikovanje pričeske po vašem okusu
Sušilnik za lase SalonDry Control
Prevzemite nadzor nad sušenjem s sušilnikom SalonDry Control. 2200 W profesionalne 
moči sušenja, oblikovanje pričeske z ioni in različne nastavitve zagotavljajo vrhunske 
rezultate – pri sušenju, utrjevanju in oblikovanju pričeske.

Enostavna uporaba
• Odstranljiva zračna mreža za enostavno čiščenje
• 1,8-metrski napajalni kabel
• Kavelj za priročno shranjevanje

Čudovito oblikovani lasje
• Profesionalna moč 2200 W za popolno pričesko
• Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor
• Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok
• Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk
• S hladnim zračnim tokom določite svoj slog
• Sušilnik: s funkcijo TurboBoost posušite lase hitreje, ob enaki temperaturi

Manj poškodovanih las
• Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko



 Profesionalna moč 2200 W

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W 
ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in 
hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje 
in oblikovanje pričeske.

Oblikovanje pričeske z ioni

Oblikujte svojo pričesko z ioni. 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.

Šest nastavitev hitrosti in temperature

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, 
da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih 
nastavitev zagotavlja popoln nadzor za 
natančno oblikovanje po vaši meri.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot 
zagotavlja močan sunek hladnega zraka. 
Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in 
utrditev pričeske.

Ozek koncentrator

Koncentrator sušilnika za lase deluje tako, da 
usmerja zračni tok skozi odprtino na določena 
območja. Omogoča natančno oblikovanje in 
predstavlja odlično rešitev za urejanje ali 
dokončno oblikovanje pričeske.

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

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja in 
nudi dodatno možnost za shranjevanje. Zlasti 
je priročen, ko sušilnik uporabljate doma ali v 
hotelu.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski napajalni kabel

Snemljiva zračna mreža
Zračno mrežo sušilnika lahko odstranite in 
očistite. Odstranite in redno čistite, da 
preprečite nabiranje umazanije.

TurboBoost
Sušilnik: s funkcijo TurboBoost posušite lase 
hitreje, ob enaki temperaturi
HP8182/00
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Značilnosti
• Hladen zračni tok
• Oblikovanje pričeske z ioni

Tehnične specifikacije
• Dolžina kabla: 1,8 m
• Moč: 2200 W

Servis
• 2-letna garancija
•
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