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2000 W

HP4997/07
Salon Proceramic AC Lite

Professionele resultaten in je eigen badkamer
Tresemme en Philips hebben hun krachten gebundeld voor een perfecte combinatie van 
professionele expertise en technologische innovatie. Samen bieden we je een 
professioneel resultaat met minimale inspanning.

Tijdbesparend
• Professionele duurzame AC-motor voor een extra krachtige luchtstroom
• Ionenconditioner voor glanzend haar dat er gezond uitziet
• LED ION-indicator voor volledig gebruiksgemak

Eenvoudig te gebruiken
• Ophanglus voor eenvoudig opbergen
• Netsnoer van 3 m voor maximale flexibiliteit
• Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle
• Supersmal AirJet-mondstuk voor een nauwkeurige styling
• voor eenvoudig schoonmaken
• Licht, ergonomisch ontwerp
• Compact Professional-design

Prachtig gestyled haar
• Professioneel, 2000 W, voor een perfect, professioneel resultaat
• Coolshot voor je eigen style



 Ophanglus
De SalonDry Control kan eenvoudig worden 
opgeborgen door de SalonDry Control op te hangen 
aan de ophanglus.

Snoer van 3 m
Door het langere snoer neemt de flexibiliteit toe en 
raak je niet meer in de knoop, waardoor je de styler 
overal kunt gebruiken.

Zes snelheids- en temperatuurstanden

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen 
eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te 
krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige 
controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag 
wilt.

Professionele duurzame AC-motor
Professionele duurzame AC-motor voor een extra 
krachtige luchtstroom

Supersmal AirJet-mondstuk
Supersmal AirJet-mondstuk voor een nauwkeurige 
styling

Ionenconditioner

Ionenconditioner voor glanzend haar dat er gezond 
uitziet

LED ION-indicator
LED ION-indicator voor volledig gebruiksgemak

Afneembaar luchtinlaatrooster
voor eenvoudig schoonmaken

Licht ontwerp

Dit nieuwe ontwerp ziet er niet alleen geweldig uit, 
het is ook licht en ergonomisch. De föhn is 
eenvoudiger te hanteren en heeft een verbeterde 
stylingflexibiliteit.

Compact Professional-design
Compact Professional-design

Koele luchtstoot

Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een 
intense stroom koude lucht, een onmisbare 
professionele functie. Het wordt na het stylen 
gebruikt om het model te fixeren.

Professioneel, 2000 W

Deze professionele föhn van 2000 W produceert 
een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van 
kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je 
haar sneller en eenvoudiger.
HP4997/07

Specificaties
Technische specificaties
• Wattage: 2000 W
• Snoerlengte: 3 m
• Materiaal behuizing: zacht

Stevigheid
• Vervanging
•
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