
 

 

Philips
Sušič a žehlička na vlasy

• Akciový balík
• Limitovaná séria

HP8299
Zažiarte!

SalonDry Active ION a SalonStraight Active ION XL
Súprava Shine so sušičom a profesionálnou žehličkou na vlasy je špeciálne navrhnuté 
darčekové balenie s podobnou povrchovou úpravou oboch produktov

Menšie poškodenie vlasov
• Sušič: ionizátor pre lesklý a hladký účes bez strapatenia
• Sušič: 6 nastavení teploty/rýchlosti pre dokonalú flexibilitu
• Žehlička: ionizátor pre lesklý a hladký účes bez strapatenia
• Žehlička na vlasy: keramické platne pre plynulé kĺzanie a lesklé vlasy

Účesy s nádherným tvarom
• Žehlička na vlasy: profesionálna vysoká teplota 210 °C pre účesy ako zo salónu
• Sušič: profesionálny výkon 2000 W pre dokonalý objem ako zo salónu
• Sušič: dokonalé výsledky pomocou štíhleho nástavca
• Sušič: chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Jednoduché používanie
• Žehlička: extra široké platne pre lepšie výsledky
• Žehlička: rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 30 sekúnd
• Žehlička: systém uzamknutia na rukoväti pre ľahké odkladanie
• Žehlička: šnúra s dĺžkou 1,8 m



 Starostlivosť pomocou iónov

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť 
pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny 
eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a 
vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. 
Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale 
upravené vlasy.

Keramické platne

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a 
trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších 
materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy. Platne 
SilkySmooth sú dôkladne upravené tak, aby sa zvýšila 
prirodzená kĺzavosť a šetrnosť keramiky, vďaka 
čomu budú vaše vlasy dokonale lesklé.

Profesionálna vysoká teplota 210 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť štýl účesu 
a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby ste práve vyšli 
zo salónu krásy.

Rýchly čas zahriatia

Žehlička: rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie 
za 30 sekúnd

Extra široké platne

Tieto extra široké vyrovnávacie platne sú navrhnuté 
špeciálne pre husté vlasy. Širšie platne dokážu 
jedným ťahom vyhladiť viac vlasov, vďaka čomu vám 
pomôžu dosiahnuť požadované výsledky za kratší 
čas.

6 nastavení teploty/rýchlosti

Sušič: 6 nastavení teploty/rýchlosti pre dokonalú 
flexibilitu
HP8299/00

Technické údaje
Technické špecifikácie
• Napätie: Dvojité napätie V
• Výkon: Sušič 2000 W
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Farba/povrchová úprava: čierna s fialovými 

bodkami
• Výkon vo wattoch (Taiwan): 1 500 W

Vlastnosti
• Chladný prúd: áno
• Keramická vrstva: áno
• Otočný kábel: áno
• Ionizačný kondicionér: áno
• Závesná slučka: áno

Servis
• Dvojročná záruka: áno
•
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