
 

 

Philips ThermoProtect
Vysoušeč vlasů

2 100 W

HP8230/00
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chlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect

 14mm tvarovacím nástavcem.
raňte své vlasy a přitom si vychutnejte rychle schnoucí výsledky. Můžete volit z několika 
stavení rychlosti a teploty a použít vysoušeč podle svých požadavků nebo vybrat 
hrannou funkci ThermoProtect, která zajistí rychlé vysoušení při stálé, šetrné teplotě.

Krásně upravené vlasy
• Profesionální příkon 2 100 W pro perfektní výsledky jako ze salónu
• Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání
• Vynikající výsledky tvarování díky tenké tvarovací hubici
• Funkce Cool Shot zpevní účes

Minimální poškození vlasů
• Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Snadné použití
• 1,8m napájecí kabel
• Očko pro snadné a pohodlné uskladnění
• Díky vyjímatelnému vstupnímu vzduchovému filtru je čištění rychlé a snadné



 ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu 
při vysoušení a nabízí další ochranu před 
přehříváním vlasů. Se stejně výkonným 
prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky 
pečujícím způsobem.

Profesionální příkon 2100 W

Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 
2 100 W vytváří mocný proud vzduchu. 
Výsledná kombinace výkonu a rychlosti 
urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Nastavení rychlosti a teploty

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno 
upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest 
různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro 
precizní a osobitou úpravu účesu.

Funkce Cool Shot

Nepostradatelná profesionální funkce tlačítka 
Cool Shot poskytuje intenzivní proud 
chladného vzduchu. Používá se k dokončení 
a zpevnění účesu po jeho úpravě.

Tenká tvarovací hubice

Vynikající výsledky při tvarování a lesklý hladký 
povrch díky tenké tvarovací hubici pro přesné 
vytvarování účesu.

1,8m kabel

Pohodlné použití díky napájecímu kabelu 
o délce 1,8 m.

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na 
základně rukojeti a poskytuje další možnost 
uložení, obzvláště pohodlné pro použití 
v domácnosti nebo v hotelu.

Vyjímatelný vstupní vzduchový filtr
Odnímatelný vzduchový filtr vysoušeče vlasů 
se snadno udržuje. Stačí jej odejmout a očistit. 
Pravidelným čištěním zabráníte hromadění 
prachu a vlasů, které mohou mít vliv na 
účinnost vysoušení.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Vysoušeč vlasů
2 100 W  
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Technické údaje
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50–60 Hz
• Příkon: 2100 W
• Spotřeba: 2100 W
• Barva/povrch: Vysoký lesk a matná černá
• Materiál krytu: --
• Motor: Motor DC
• Délka kabelu: 1,8 m

Funkce
• Sklopná rukojeť: Ne
• Impuls chladného vzduchu: Ano
• Dvojí napětí: Ne
• Cestovní pouzdro: Ne
• Keramický povrch: Ne
• Ionizační technologie: Ne
• Poutko pro zavěšení: Ano

• Difuzér: Ne
• Hubice/Koncentrátor: Tenká 14mm tvarovací 

trubice
• Počet nástavců: 1

Servis
• 2letá záruka: Ano

Hmotnost a rozměry
• Rozměry balení A: Výška = 25 cm, Délka = 63 cm, 

Šířka = 35 cm
• Hmotnost balení A: 5,7 kg
• Rozměry balení F: Hloubka = 11 cm, 

Výška = 23 cm, Šířka = 31 cm
• Hmotnost balení F: 0,8 kg
• Velikost výrobku: Výška = 31 cm, Délka = 10 cm, 

Šířka = 22 cm
• Hmotnost výrobku (bez obalu): 0,6 kg
•
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Specifikace
Vysoušeč vlasů
2 100 W  
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