
 

Fúkacia kulma na

vlasy

Essential

 
4 nástavce

Starostlivosť pomocou iónov

Teplota ThermoProtect

 

HP8663/00

Rôzne štýly účesov s iónovou starostlivosťou
Iónová starostlivosť pre nádherne lesklé vlasy

Sušte a tvarujte naraz – vzdušná kulma Philips Air Styler Essential vám umožní vytvárať nádherné a prirodzené

účesy a vďaka iónovej starostlivosti dodá vašim vlasom extra lesk. Jej 4 nadstavce sú vhodné pre dlhé aj krátke

vlasy a úprava účesu bude s nimi hračkou.

Jednoduché používanie

Nastavenie chladného vzduchu na šetrné sušenie

Účesy s nádherným tvarom

800 W výkon pre výsledky ako zo salónu

Lopatková vyrovnávacia kefa pre prirodzene rovné vlasy

38 mm termokefa na rovné aj vlnité účesy

Kefa s priemerom 30 mm vysúvateľnými štetinami na tvarované vlny

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Tri flexibilné nastavenia teploty a rýchlosti pre lepšiu kontrolu

Zabráni poškodeniu

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Nastavenie teploty ThermoProtect
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Hlavné prvky

800 W

Air Styler s prúdom vzduchu 800 W pre šetrné

sušenie a tvarovanie účesu. Každý deň môžete

vyzerať ako zo salónu.

Starostlivosť pomocou iónov

Ionizačný kondicionér umožňuje sušenie bez

vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny

zabránia vzniku statickej elektriny, formujú

vlasy a vyhladzujú vlasové kutikuly, čím

zvyšujú žiarivosť a lesk vlasov. Výsledkom sú

nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.

Teplota ThermoProtect

Nastavenie teploty ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu sušenia a dodatočnú

ochranu pred prehrievaním vlasov. S rovnako

výkonným prúdením vzduchu dosiahnete

najlepšie výsledky šetrným spôsobom.

Lopatková vyrovnávacia kefa

Pomocou inovatívnej lopatkovej vyrovnávacej

kefy pripevnenej na rukoväť môžete vytvárať

nádherné účesy s prirodzene rovným

vzhľadom, a to bez poškodenia vlasov.

38 mm termokefa

Termokefa má extra široký priemer 38 mm.

Šírka valca z nej robí ideálny stylingový nástroj

na tvorbu hladkých účesov a vĺn.

Kefa s vysúvateľnými vláknami

Kefa s priemerom 30 mm s vysúvateľnými

štetinami je navrhnutá pre jednoduchú úpravu

účesu. Otočte špičku kefy, vysuňte ju a vytvorte

tvarované vlny.

Úzky koncentrátor

Na presné tvarovanie alebo úpravy použite

úzky koncentrátor, ktorý presne nasmeruje

prúd vzduchu.

Tri flexibilné nastavenia

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý

konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia

poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru

pre vás.

Nastavenie s chladným vzduchom

Nastavenie chladného vzduchu využíva nízku

teplotu na jemné vysušenie vašich vlasov.

Funguje obzvlášť dobre s jemnými, suchými

alebo poškodenými vlasmi.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,8 m

Počet nastavení teploty: 3

Príkon

Napätie: 220 – 240 V

Výkon vo wattoch: 800 W

Jednoduché použitie

Háčik na odkladanie

Otočný kábel

Nadstavce

Kefa s vysúvateľnými vláknami: Pre

nezapletené vlny a kučery

Hubica: Na dosiahnutie cieleného prúdu

vzduchu

Lopatková vyrovnávacia kefa: Pre prirodzene

rovný účes

38 mm termokefa: Na rovné aj vlnité účesy

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom

ThermoProtect

Iónová technológia
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