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Kohevuse difuusor
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Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril

ThermoProtecti abil
kohevaks tegeva hajuti ja 14 mm soengukujundusotsakuga.

Kaitske oma juukseid ja nautige ikkagi kiireid kuivatustulemusi. Sellel föönil on mitu

kiiruse- ja temperatuuriseadistust. ThermoProtect tagab kiire kuivatamise püsiva

temperatuuriga ja ioonhooldus käharateta läikivad juuksed.

Kaunid soengud

Professionaalne 2200-vatine – nagu salongis tehtud täiuslik tulemus

Täiuslikud soengud õhukese soengukujundusotsakuga

Lisab kohevust, muudab juuksed paksuks, lokkis olevaks ja vetruvaks

Täielik kontroll juuste üle 6 paindliku kiiruse- ja temperatuuriseadega

Külm õhuvoog fikseerib soengu

Täiuslikud soengud õhukese soengukujundusotsakuga

Vähem juuksekahjustusi

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

Ioonide toimel töödeldud läikivad ja käharateta juuksed

Lihtne kasutada

Eemaldatav õhu sissevoolufilter kiirendab ja lihtsustab puhastamist

1,8 m toitekaabel

Mugav hoiustamiskonks hõlpsaks hoiustamiseks
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Esiletõstetud tooted

ThermoProtect-temperatuur

ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse

kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt

juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa

õhuvooga saavutate parimad tulemused

hoolitseval viisil.

Professionaalne, 2200 W

See professionaalne 2200 W föön annab

võimsa õhujoa. Tänu võimsusele ja kiirusele

saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja

kergema vaevaga.

Kiiruse- ja temperatuuriseaded

Kiirust ja kuumust saab täiusliku soengu

tegemiseks lihtsalt reguleerida. Kuue

muudetava seadega saate kindlasti soovitud

tulemuse.

Ioniseeriv hooldus

Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest

hetkega. Laetud negatiivsed ioonid

eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad

juuste eest ja siluvad kutiikulaid ning lisavad

seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on

kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.

Külm õhk

Juuksekoolutajate professionaalne funktsioon,

milleta lihtsalt ei saa. Cool Shoti nupp tekitab

võimsa külma õhuvoo. Seda kasutatakse

soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks

ja fikseerimiseks.

Õhuke soengukujundusotsak

Täiuslikud soengud ja läikiv viimistletud

välimus õhukese soengukujundusotsikuga, mis

võimaldab soengut täpselt kujundada.

1,8 m pikkune juhe

Mugav kasutada tänu 1,8 m pikkusele

toitekaablile.

Mugav hoiustamiskonks

Käepideme allosas oleva kummist riputusaasa

abil on fööni eriti mugav kodus või hotellis

viibides hoiustada.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50–60 Hz

Aktiivvõimsus: 2200 W

Võimsus: 2200 W

Värvus/viimistlus: Kõrgläikega ja matt valge

Korpuse materjal: ABS

Mootor: DC-mootor

Juhtme pikkus: 1,8 m

Omadused

Kokkupandav käepide: Ei

Jahe õhupahvak

Kaks pinget: Ei

Reisikott: Ei

Keraamiline pinnakate: Ei

Ioonidega töötlemine

Riputusaas

Difuusor: Asümmeetriline kohevaks tegev

hajuti

Otsak / õhusuunaja: Õhuke, 11 mm

soengukujundusotsak

Tarvikute arv: 2

Hooldus

2-aastane garantii

Kaal ja mõõtmed

A-karbi mõõtmed: Kõrgus = 25 cm, Pikkus = 63

cm, Laius = 35 cm

A-karbi kaal: 6,2 kg

F-karbi mõõtmed: Sügavus = 11 cm,

Kõrgus = 23 cm, Laius = 31 cm

F-karbi kaal: 0,9 kg

Toote suurus: Kõrgus =31 cm, Pikkus = 10 cm,

Laius = 22 cm

Toote kaal (v.a pakend): 0,6 kg
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