
 

Föhn
DryCare Advanced

 
ThermoProtect

2100 W

6 hitte- en snelheidsstanden

Coolshot

 

HP8230/00 Snel drogen bij een lagere temperatuur met
ThermoProtect

met stylingmondstuk van 14 mm.

Bescherm je haar en profiteer toch van een snel droogresultaat. Kies uit

verschillende snelheids- en temperatuurinstellingen voor de gewenste

droogsessie of kies ThermoProtect voor snel drogen bij een constante

verzorgende temperatuur.

Prachtig gestyled haar
Professioneel, 2100 W, voor een perfect salonresultaat

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Perfecte stylingresultaten met een platte stylingblaasmond

Coolshot voor je eigen style

Minder beschadiging van je haar
ThermoProtect-temperatuurinstelling

Gebruiksvriendelijk
Netsnoer van 1,8 m

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen

Verwijderbaar luchtstroomfilter maakt schoonmaken snel en gemakkelijk



Föhn HP8230/00

Kenmerken
ThermoProtect-temperatuur

De ThermoProtect-temperatuur biedt de

optimale droogtemperatuur en extra

bescherming tegen oververhitting van het haar.

Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de

beste verzorgende resultaten.

Professioneel product van 2100 W

Deze professionele föhn van 2100 W

produceert een krachtige luchtstroom. Deze

combinatie van kracht en snelheid maakt het

drogen en stylen van je haar sneller en

eenvoudiger.

Snelheids- en temperatuurinstellingen

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen

eenvoudig worden aangepast om de perfecte

stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven

je volledige controle om nauwkeurig te stylen

zoals jij het graag wilt.

Koele luchtstoot

Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een

intense stroom koude lucht, een onmisbare

professionele functie voor kappers. Het wordt

na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

Platte stylingblaasmond

Perfecte stylingresultaten en een glanzend en

verzorgd uiterlijk met een platte

stylingblaasmond voor nauwkeurige styling.

Snoer van 1,8 m

Handig in het gebruik dankzij het 1,8 m lange

netsnoer.

Ophanghaakje

De rubberen haak zit aan de onderkant van de

handgreep en zorgt voor een alternatieve

opbergoptie die thuis en in hotels van pas kan

komen.

Verwijderbaar luchtinlaatfilter

Het verwijderbare luchtstroomfilter van je föhn

is gemakkelijk in het onderhoud. Je kunt het

eenvoudig losklikken om het schoon te maken.

Als je dit regelmatig doet, wordt voorkomen dat

het droogvermogen achteruitgaat door

ophoping van stof en haar.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties
Technische specificaties
Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Wattage: 2100 W

Vermogen: 2100 W

Kleur/afwerking: Glanzend en mat zwart

Materiaal van de behuizing: ABS

Motor: DC-motor

Snoerlengte: 1,8 m

Kenmerken
Opvouwbare handgreep: Nee

Coolshot

Dubbel voltage: Nee

Reisetui: Nee

Keramische buitenlaag: Nee

Ionenconditioner: Nee

Ophanglus

Diffuser: Nee

Mondstuk/compressor: Compact

stylingmondstuk van 14 mm.

Aantal hulpstukken: 1

Service
2 jaar garantie

Gewicht en afmetingen
Afmetingen A-doos: Hoogte = 25 cm,

Lengte = 63 cm, Breedte = 35 cm

Gewicht A-doos: 5,7 kg

Afmetingen F-doos: Diepte = 11 cm,

Hoogte = 23 cm, Breedte = 31 cm

Gewicht F-doos: 0,8 kg

Formaat: Hoogte = 31 cm, Lengte = 10 cm,

Breedte = 22 cm

Productgewicht (excl. verpakking): 0,6 kg
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