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ogen en stylen tegelijk. Met de nieuwe Philips ProCare-airstyler kun je mooie 
tuurlijke stijlen maken terwijl je je haar optimaal verzorgt. De innovatieve platte borstel 
lpt je om een natuurlijk rechte look te creëren zonder je haar te beschadigen.

Prachtig gestyled haar
• 1000 W voor prachtige resultaten
• Verwarmde borstel van 38 mm voor gladder haar
• Intrekbare borstelpen voor eenvoudig krullen maken
• Slanke compressor voor gerichte airflow
• Volumizer voor meer volume bij de wortels
• Platte borstel om te ontkrullen voor natuurlijk steil haar
• Drie flexibele standen voor meer controle

Minder beschadiging van je haar
• Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar
• Borstels met keramische laag voor meer verzorging
• Minder oververhitting met de technologie voor gelijkmatige warmteverdeling
• Beste droogtemperatuur met ThermoProtect-temperatuur
• Koudeluchtstand voor zacht drogen



 Geavanceerde EHD-technologie
Bij de geavanceerde Philips EHD-technologie 
zijn de zodanig hulpstukken ontworpen dat de 
hitte gelijkmatig wordt verdeeld. Doordat de 
warmte ook bij hogere temperaturen heel 
gelijkmatig wordt verdeeld, raakt het haar niet 
plaatselijk beschadigd. JE haar wordt maximaal 
beschermd tegen oververhitting en blijft 
gezond en glanzend.

Ionenverzorging

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet 
statisch wordt tijdens het drogen. De 
negatieve ionen elimineren statische 
elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de 
haarschubben, zodat het haar nog intenser 
glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend 
en pluisvrij haar.

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.

1000 W

Deze föhn van 1000 W creëert een optimale 
luchtstroom en droogkracht voor prachtige 
resultaten, elke dag weer.

Verwarmde borstel van 38 mm

De verwarmde borstel heeft een extra grote 
diameter van 38 mm. Dankzij de brede staaf is 
deze perfect voor het stylen van gladde en 
golvende kapsels.

Intrekbare borstelpen

Deze gebruiksvriendelijke airstyler is een 
stijlborstel en krultang in één. Met één druk op 
de knop stop je de pennen terug in de borstel, 
zodat je de styler door je haar kunt halen, met 
een prachtige veerkrachtige krul als resultaat.

Slanke compressor

De compressor leidt de luchtstroom door de 
opening naar specifieke gebieden. Het resultaat 
is een perfecte styling die ideaal is voor het 
bijwerken of afmaken van je haarstijl.

Volumizer
Met de unieke en innovatieve volumizer kun je 
volume creëren daar waar je dat wilt - bij de 
haaraanzet.

Platte borstel om te ontkrullen
Met de innovatieve platte borstel om te 
ontkrullen kun je mooi natuurlijk steil haar 
creëren, zonder het haar te beschadigen.

Drie flexibele standen
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen 
eenvoudig worden aangepast om het perfecte 
resultaat te krijgen. Dankzij de drie 
verschillende standen kun je je haar 
nauwkeurig stylen zoals jij het graag wilt.

Borstels met keramische laag
De borstels hebben een keramische laag die je 
haar beschermd tegen uitdrogen. Het helpt de 
warmte meer gelijkmatig te verspreiden zodat 
het haar niet plaatselijk beschadigd raakt door 
oververhitting en uitdroging.

Koudeluchtstand

Een koudeluchtstand is een lage 
temperatuursinstelling die het haar geleidelijk 
droogt om beschadiging te minimaliseren. 
Deze functie is geschikt voor alle typen haar, 
maar vooral voor fijn, droog of beschadigd 
haar. Het is een ideale instelling voor het 
warme zomerseizoen!
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Technische specificaties
• Voltage: 220 - 240~ V
• Wattage: 1000 W

Accessoires
• Mondstuk: Voor een gerichte luchtstroom
• Intrekbare borstelpen: Golven en krullen zonder 

klitten
• Platte borstel om te ontkrullen: Voor een 

natuurlijke steile look
• Thermoborstel: Voor gladmaken en voor golven
• Volumizer: Voor volume bij de haaraanzet

Verzorgende technologieën
• Keramische laag op borstels
• Ionentechnologie
• ThermoProtect
• EHD-technologie

Gebruiksgemak
• Kabellengte: 2 m
• Ophanghaakje
•
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