
 

 

Philips
Vzdušná kulma

Dynamic Volume Brush
Keramika

HP8665/00
Jemné sušenie a tvarovanie

Vzdušná kulma so špeciálnym šetrným nastavením
Rotačná vzdušná kulma Dynamic Volumebrush ponúka ten najšetrnejší spôsob sušenia a tvarovania 

vlasov. Prírodné štetiny, ktoré na to využíva, umožňujú dosiahnuť hladší účes a zároveň znížiť trenie. 

Špeciálne nastavenie pre zvýšenú starostlivosť suší vlasy pri teplote, ktorá je pre ne najšetrnejšia

Účesy s nádherným tvarom
• 1000 W pre profesionálne výsledky
• Kefa s prírodnými kombinovanými štetinami: 2 kefové nástavce (30 mm a 50 mm)

Menšie poškodenie vlasov
• Optimálna teplota sušenia vďaka nastaveniu „Care“
• Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy
• Lepšia starostlivosť vďaka keramickým prvkom vytvárajúcim infračervené teplo
• Prírodné štetiny pre jemnejšie vlasy a menej trenia

Jednoduché používanie
• 2 rôzne nastavenia rýchlosti otáčania
• Kefa sa môže otáčať oboma smermi
• Kryty na kefu chránia štetiny pred poškodením



 Prírodné štetiny

Kefa obsahuje prírodné štetiny, vďaka čomu budete 
mať príjemný pocit z jemných vlasov. Vďaka 
menšiemu treniu budú vlasy menej poškodené.

Nastavenie „Care“

Nastavenie „Care“ poskytuje optimálnu teplotu na 
sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich 
prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu 
vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky 
šetrnejším spôsobom.

2-smerné otáčanie

Kefa sa môže otáčať oboma smermi, vďaka čomu sa 
s ňou jednoducho narába a umožňuje ľahko vytvoriť 
rôzne účesy.

Starostlivosť pomocou iónov

Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez vzniku 
statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia 
vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú 
ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú 
nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Lepšia ochrana s keramickým prvkom

Keramický prvok vyžaruje teplo hlboko v 
infračervenej oblasti, výsledkom čoho je príjemné 
teplo, ktoré pomôže vysušiť vaše vlasy zvnútra a 
chráni ich pred nadmerným vysušovaním, bez 
kompromisov v oblasti rýchlosti alebo účinnosti.

Kryty na kefu

Kryty na kefu chránia štetiny pri odkladaní kulmy 
Dynamic Volumebrush pred akýmkoľvek 
poškodením.
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Technické údaje
Technické špecifikácie
• Výkon vo wattoch: 1000 W
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Farba/povrchová úprava: biela a purpurová

Vlastnosti
• Keramická vrstva: áno
• Ionizačný kondicionér: áno
• Otočný kábel: áno
• Závesná slučka: áno
• Nastavenie: 3 nastavenia teploty/rýchlosti

Nástavce
• Kefa s prírodnými kombinovanými štetinami: 2 

kefové nástavce (30 mm a 50 mm)

Typ vlasov
• Konečný výsledok: S veľkým objemom
• Dĺžka vlasov: Stredne veľké, Dlhá
• Hustota vlasov: Riedke, Stredne veľké, Husté

Servis
• Dvojročná záruka: áno
•
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