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Лесно сушене и оформяне за

коса с всякаква дължина

Сушене и оформяне едновременно – новият уред за оформяне на прически с въздух Philips

Essential Care ви позволява да създавате красиви естествени прически, докато се грижи за

косата ви. 3-те му приставки наистина работят както за дълга, така и за къса коса.

Красиво оформена прическа

800 W мощност за прекрасни резултати

38-мм термочетка за омекотяване на косата

Тесен концентратор за насочена въздушна струя

Три гъвкави настройки на топлината и скоростта за повече контрол

22 мм термочетка за заглаждане на косата

Лесна употреба

Халка за лесно и удобно съхранение

2 години международна гаранция

Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане

1,8 м кабел с цел максимална гъвкавост

Предотвратяване на увреждането

Най-добрата температура на сушене с настройката ThermoProtect

Настройка за хладен въздух за много щадящо изсушаване
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Акценти

Кабел 1,8 м

1,8 м кабел с цел максимална гъвкавост.

2 години гаранция

2 години международна гаранция.

22 мм термочетка

Термочетката има малък диаметър от 22 мм.

Ширината на цилиндъра я прави идеалния

инструмент за оформяне на гладки прически и вълни

при къса коса.

38-мм термочетка

Термочетката има изключително голям диаметър от

38 мм. Ширината на стеблото я прави идеалният

инструмент за оформяне на гладки прически и

вълнисти кичури.

800 W

Този уред за оформяне на прически с въздух с

мощност 800 W създава оптимално ниво на

въздушния поток и нежна сила за изсушаване, даващи

прекрасен резултат всеки ден.

Настройка за хладен въздух

Настройката за хладен въздух ви позволява да сушите

косата при сравнително ниска температура за

минимално увреждане, което е подходящо за

особено фина, суха или увредена коса. А тази

настройка е идеална и за горещия летен сезон!

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на дръжката и

дава още една възможност за съхранение, особено

удобна за използване вкъщи или при отсядане в

хотел.

Тесен концентратор

Концентраторът на сешоара работи, като фокусира

въздушния поток през отвора към определени зони.

Това позволява прецизно оформяне и e чудесна

възможност за довършване или дооформяне на

желаната прическа.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта

кабела, за да предотврати заплитане.

Настройка на температурата ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя

получавате най-добрите резултати, като щадите

косата си.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Лесна употреба

Халка за закачване

Въртящ се кабел

Захранване

Напрежение: 220-240 V

Мощност: 800 W

Приставки

22-мм термочетка: За къса коса

38-мм термочетка: За изглаждане и за вълни

Накрайник: За фокусиран въздушен поток
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