
 

 

Philips
Sušilnik za lase

2000 W
Motor AC
Keramična prevleka
Nega z ioni

HP8195/00
Popolna pričeska brez poškodovanih las

Sušilnik za lase SalonDry AC
Edinstvena kombinacija močnega zračnega toka in nadzorovane temperature sušilnika 
zagotavlja nežno, negovalno in hitro sušenje las z manj poškodovanja.

Enostavna uporaba
• Kavelj za priročno shranjevanje
• 2,5-metrski kabel

Čudovito oblikovani lasje
• Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor
• Profesionalni motor AC za 50 % daljšo življenjsko dobo
• Profesionalna moč 2000 W za popolno pričesko
• Izjemno ozek koncentrator

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



 Profesionalna moč 2000 W

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2000 W 
ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in 
hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje 
in oblikovanje pričeske.

Profesionalni motor AC

Ta vrsta motorja je razvita posebej za 
profesionalni trg in vam prinaša številne 
prednosti. Najpomembnejša med njimi je 
življenjska doba, ki je za 50 % daljša kot pri 
običajnih motorjih. Poleg tega ima tudi izjemno 
močan zračni tok za hitro in učinkovito 
sušenje.

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.

Keramični element

Keramični element je priložen za 
preprečevanje izsušitve. Proizvaja infrardečo 
toploto, ki je nežna in suši lase od znotraj ter 
jih ščiti pred izsušitvijo, pri čemer se hitrost in 
učinkovitost ne zmanjšata.

Oblikovanje pričeske z ioni

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

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.

2,5-metrski kabel

Daljši kabel zagotavlja boljšo prilagodljivost in 
lažjo uporabo, zato ga lahko uporabljate, 
kjerkoli želite.

Izjemno ozek koncentrator

Koncentrator deluje tako, da usmerja zračni 
tok skozi zelo ozko odprtino na določena 
območja. Omogoča izjemno natančno 
oblikovanje in predstavlja odlično rešitev za 
urejanje ali dokončno oblikovanje pričeske.
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Značilnosti
• Keramična prevleka
• Hladen zračni tok
• Obešalna zanka
• Oblikovanje pričeske z ioni

Tehnične specifikacije
• Dolžina kabla: 2,5 m
• Moč: 2000 W

Servis
• 2-letna garancija
•
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