
 

 

Philips DryCare Prestige
Sušič vlasov 
MoistureProtect

Technológia MoistureProtect
Sušiaci výkon 2300 W
Starostliv. pom. iónov pre lesklé 
vlasy

HP8281/00
Nádherné vlasy chránené zvnútra aj zvonka
Zvyšuje lesk a zachováva vo vlasoch ich prirodzenú vlhkosť
Sušič vlasov MoistureProtect je vybavený infračerveným snímačom, ktorý nepretržite 
vyhodnocuje optimálnu teplotu, aby pri sušení zachovávala prirodzenú vlhkosť štruktúry 
vlasov.

Účesy s nádherným tvarom
• Starostlivosť pomocou iónov pre nádherne hladké, rovné a lesklé vlasy

Jednoduché použitie
• 2300 W vysokého výkonu na rýchle sušenie
• Chladný prúd vzduchu na zafixovanie účesu
• Šesť nastavení rýchlosti a teploty pre optimálnu kontrolu

Šetrná technológia
• Vďaka funkcii ThermoProtect nedochádza k prehrievaniu vlasov.

Technológia MoistureProtect
• Technológia MoistureProtect zachováva vo vlasoch ich prirodzenú vlhkosť
• Inteligentný snímač MoistureProtect



 Technológia MoistureProtect

Technológia MoistureProtect kontroluje 
teplotu a prispôsobuje ju tak, aby oživila lesk 
vlasov a aby si zachovali svoju prirodzenú 
vlhkosť. Neustále zabezpečuje optimálnu 
teplotu a chráni tak vlasy pred prehrievaním. 
Tešte sa z krásnych vlasov, ktoré sú chránené 
zvnútra aj zvonka.

Snímač MoistureProtect

Infračervený snímač MoistureProtect neustále 
sleduje teplotu sušenia a prispôsobuje ju tak, 
aby vyhovovala potrebám vašich vlasov. 
Inteligentný snímač meria teplotu vlasov počas 
sušenia a zabraňuje tak strate vlhkosti a 
poškodeniu kutikúl. Ak si vo vlasoch udržíte 
vlhkosť, budú poddajnejšie, lesklejšie a 
zdravšie. Snímač môžete podľa potreby zapínať 
a vypínať.

Sušiaci výkon 2300 W

Tento profesionálny sušič vlasov s výkonom 
2300 W má šesť nastavení rýchlostí a teploty. 
Výsledná kombinácia sily, rýchlosti a 
technológie zabezpečuje rýchlejšie, 
jednoduchšie a jemnejšie sušenie či úpravu 
vlasov.

Starostlivosť pomocou iónov

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej 
elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich 
kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú 
nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené 
vlasy.

Teplota ThermoProtect

Teplota ThermoProtect zabezpečuje teplotu 
sušenia ideálnu pre vaše vlasy. Výkonné a 

zároveň jemné sušenie poskytuje optimálne 
výsledky a starostlivosť.

Šesť nastavení rýchlosti a teploty

So šiestimi nastaveniami rýchlosti a teploty 
získate kontrolu nad svojimi vlasmi. Tlmený 
prietok vzduchu s vysokou teplotou vám s 
použitím difuzéra umožní vytvarovať si krásne 
kučery. So silným prietokom vzduchu a 
vysokou teplotou sa zas budete za krátku dobu 
tešiť z dokonale hladkých vlasov.

Chladný prúd

Tlačidlo chladného prúdu prináša intenzívny 
nával chladného vzduchu, ktorý sa používa na 
konečnú úpravu a zafixovanie účesu. S 
chladným vzduchom vydržia dosiahnuté 
výsledky dlhšie a váš účes zostane presne na 
svojom mieste.
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Hlavné prvky
Sušič vlasov MoistureProtect
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Dizajn
• Farba: Perlová biela a ružové zlato

Vlastnosti
• Nastavenie teploty/rýchlosti: 6
• Chladný stupeň

Technické špecifikácie
• Dĺžka kábla: 2,5 m
• Frekvencia: ~50 – 60 Hz
• Výkon vo wattoch: 2100 – 2300 W

• Napätie: 220-240 V
• Motor: DC

Príslušenstvo
• Nadstavce: Hubica, Difuzér

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom
• Starostlivosť pomocou iónov
• Technológia MoistureProtect
•

HP8281/00

Technické údaje
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