
 

 

„Philips“ SalonDry Active 
ION
Plaukų džiovintuvas

1500 W
Jonų srovė

HP4935/00
Greitas džiovinimas užtikrina maksimalų plaukų žvilgesį
„SalonDry Active ION“
„SalonDry Active ION“ suderina jonines technologijas ir 1800 W džiovinimo galią – taip 
galite greitai džiovinti plaukus ir suteikti jiems blizgesio. Ar gali būti puikesnis plaukų 
džiovintuvas

Puikiai sušukuoti plaukai
• 1800 W – puikiems rezultatams
• 6 lankstūs greičio ir temperatūros nustatymai
• Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti
• Mažas koncentratorius tiksliai oro srovei

Mažiau pažeidžiami plaukai
• Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems plaukams.

Paprasta naudoti
• Dėl dvejopos įtampos prietaisu galima naudotis bet kurioje pasaulio vietoje
• Laido kablys patogiam saugojimui
• 1,8 m maitinimo laidas



 1800 W

Šis 1800 W plaukų džiovintuvas sukuria 
optimalią oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl 
kasdien džiaugsitės puikais rezultatais.

Jonų kondicionavimas

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems 
plaukams.

6 lankstūs nustatymai

6 lankstūs greičio ir temperatūros nustatymai

Šalto oro funkcija

Būtina profesionali funkcija – „Cool Shot“ 
mygtuko dėka pučiama intensyvi šalto oro 
srovė. Ši funkcija naudojama norint užbaigti 
modeliavimą ir sukurti stilių.

Dvejopa įtampa

Dėl dvejopos įtampos prietaisu galima naudotis 
bet kurioje pasaulio vietoje

Patogus kablys pakabinimui

Guminis kablys ant rankenos siūlo dar vieną jo 
laikymo būdą, kuris ypač tinka naudojantis 
prietaisu namuose arba viešbutyje.

1,8 m ilgio laidas

1,8 m maitinimo laidas
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Techniniai duomenys
• Įtampa: 220–240 V
• Galingumas: 1500 W
• Laido ilgis: 1,8 m
• Spalva / apdaila: Tamsiai pilka (metalo)

Savybės
• Šalto oro funkcija
• Jonų kondicionavimas
• Pakabinimo kilpa

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija
•
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