
 

 

Philips
Föhn en straightener

Actieverpakking
Limited edition

HP8299/00
Pure glans!

SalonDry Active ION & SalonStraight Active ION XL
De ShineSet, bestaand uit een föhn en een bijpassende professionele straightener, is 
speciaal ontworpen als geschenkpakket

Minder beschadiging van je haar
• Föhn: ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar
• Föhn: 6 verwarmings- en snelheidsstanden voor volledige flexibiliteit
• Straightener: ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar
• Straightener: keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Prachtig gestyled haar
• Straightener: professionele hoge temperatuur van 210 °C voor een perfect resultaat
• Föhn: professioneel, 2000 W, voor een perfect professioneel resultaat
• Föhn: perfecte stylingresultaten met een platte blaasmond
• Föhn: CoolShot voor je eigen style

Gebruiksvriendelijk
• Straightener: extra brede platen voor betere resultaten
• Straightener: snelle opwarmtijd, binnen 30 seconden klaar voor gebruik
• Straightener: handvatvergrendeling voor eenvoudig opbergen
• Straightener: netsnoer van 1,8 m lang



 Ionenverzorging

Geef je haar een onmiddellijke verzorging met 
ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren 
statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten 
de haarschubben, zodat het haar nog intensiever 
glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en 
pluisvrij haar.

Keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature 
duurzaam, wat het een van de beste materialen voor 
ontkrulplaten maakt. De keramische platen zijn 
bewerkt om de gladde en verzorgende 
eigenschappen te verbeteren, zodat je haar een 
perfecte glans krijgt.

Professionele temperatuur van 210 °C

Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van 
je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat 
waarnaar je op zoek bent.

Snelle opwarmtijd

Straightener: snelle opwarmtijd, binnen 30 seconden 
klaar voor gebruik

Extra brede platen

Deze extra brede ontkrulplaten zijn speciaal 
ontworpen voor lang of dik haar. Dankzij de bredere 
platen kun je meer haar tegelijk ontkrullen en bereik 
je sneller het gewenste resultaat.

6 hitte- en snelheidsstanden

Föhn: 6 verwarmings- en snelheidsstanden voor 
volledige flexibiliteit
HP8299/00

Specificaties
Technische specificaties
• Voltage: Dubbel voltage V
• Wattage: Föhn van 2000 W
• Snoerlengte: 1,8 m
• Kleur/afwerking: zwart met paarse stippen
• Wattage (Taiwan): 1500 W

Kenmerken
• Coolshot
• Keramische buitenlaag
• Meedraaiend snoer
• Ionenconditioner
• Ophanglus

Service
• 2 jaar garantie
•
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