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Erinevad soengud koos ioonhooldusega

Kuivatage ja stiliseerige samaaegselt. Philipsi juuksekoolutaja Essential võimaldab teil luua ilusat ja loomulikku

soengut, hoolitsedes samal ajal ka teie juuste eest. Neli tarvikut sobivad nii pikkadele kui ka lühikestele juustele,

et saaksite nautida lihtsat stiliseerimist.

Hoidke ära kahjustused
Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

Kaunid soengud
800 W võimsus kauni tulemuse nimel

Lapik sirgendushari loomulikena näivate sirgete juuste saavutamiseks

38 mm ThermoBrush ilusate soengute ja lainete jaoks

30 mm sissetõmmatavad harjased ilusate lokkide jaoks

Kitsas õhusuunaja suunatud õhuvoo saamiseks

Kolm muudetavat kuumuse ja kiiruse seadet lihtsamaks reguleerimiseks

Lihtne kasutada
Jaheda õhu seadistus õrnaks kuivatamiseks



Juuksekoolutaja HP8663/00

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon
800 W
800 W võimsusega juuksekoolutaja võimaldab

teil oma juukseid nii kuivatada kui ka

soengusse sättida. Saavutage iga päev kaunid

tulemused.

Ioonhooldus
Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt

kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid

kõrvaldavad juustest staatilise elektri,

hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes

sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt

läikivad juuksed.

ThermoProtecti temperatuur
ThermoProtect temperatuuriregulaator tagab

optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb

täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest.

Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad

tulemused juukseid kahjustamata.

Lapik sirgendushari
Käepideme küljes oleva uuendusliku lapiku

sirgendusharja abil saate omale kaunid

loomulikuna näivad sirged juuksed ilma, et

oma juukseid kahjustaksite.

38 mm ThermoBrush
ThermoBrush on eriti suure läbimõõduga – 38

mm. Lai rull on ideaalne juuste silumiseks ja

lainete tegemiseks.

Sissetõmmatavate harjastega hari
30 mm sissetõmmatavate harjastega hari

võimaldab teha ilusaid lokke. Lihtsalt keerake

harja otsakut ja libistage harjad välja.

Kitsas õhusuunaja
Kasutage kitsast õhusuunajat õhuvoo

suunamiseks ning täpseks viimistlemiseks või

kohandamiseks.

Kolm muudetavat seadet

Kiirust ja kuumust saab täiusliku tulemuse

saavutamiseks lihtsalt reguleerida. Kolme

muudetava seadega saate kindlasti soovitud

tulemuse.

Jaheda õhu seadistus
Jaheda õhu seadistus kasutab juuste

kuivatamiseks madalat kuumust. See on eriti

hea peenikeste, kuivade või kahjustatud juuste

korral.

Hooldustehnoloogiad
Iooniline tehnoloogia

ThermoProtect

Lisatarvikud
Lapik sirgendushari: Loomulikuna näivate

sirgete juuste saavutamiseks

38 mm ThermoBrush: Juuste silumiseks või

lainete tegemiseks

Sissetõmmatavate harjastega hari: Sassis

salkudeta lained ja lokid

Otsak: Suunatud õhuvoo saamiseks

Võimsus
Aktiivvõimsus: 800 W

Pinge: 220–240 V

Tehnilised andmed
Kuumuseseadistuste arv: 3

Juhtme pikkus: 1,8 m

Kergesti kasutatav
Hoiustamiskonks

Pöörlev juhe

Hooldus
2-aastane ülemaailmne garantii

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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