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Eenvoudige haarverzorging
De nieuwe Philips Essential Care-haardroger ziet er leuk uit en is compact en

krachtig. Met een vermogen van 1200 W droog je snel en comfortabel je haar. De

flexibele verzorgingsstanden zijn ontworpen voor extra verzorging en om aan

verschillende behoeften te voldoen.

Prachtig gestyled haar

1200 W voor zacht drogen voor prachtige resultaten

Compressor richt de luchtstroom voor een glanzend resultaat

Gebruiksvriendelijk

Inklapbare handgreep voor eenvoudig meenemen

3 flexibele vooraf ingestelde droogstanden voor verschillende behoeften

Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik, eenvoudig mee te nemen

Stand voor snelle lucht voor efficiënt maar zacht drogen

Minder beschadiging van je haar

Koudeluchtstand voor extra zacht drogen

ThermoProtect-temperatuurinstelling
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Kenmerken

Opvouwbare handgreep

De föhn heeft een inklapbare handgreep,

waardoor hij klein en compact is. Je kunt hem

eenvoudig in de kleinste ruimten opbergen en

praktisch overal mee naartoe nemen.

1200 W

Deze föhn van 1200 W creëert het optimale

niveau van luchtstroming en milde droogkracht

voor prachtige resultaten, elke dag weer.

3 vooraf ingestelde droogstanden

Deze compacte föhn heeft 3 vooraf ingestelde

temperaturen en snelheidsstanden voor koel,

verzorgend of snel drogen.

Koudeluchtstand

Met de koele luchtstand kun je je haar op

relatief lage temperatuur drogen om

beschadiging te minimaliseren. Deze stand is

ideaal voor fijn, droog en beschadigd haar. En

het is een ideale instelling gedurende de

warme zomerdagen!

Compact formaat

Deze föhn is compact, ergonomisch en heeft

een slim, modern ontwerp. De föhn is licht en

eenvoudig te hanteren.

Stand voor snelle lucht

De stand voor snel drogen (II) heeft voor een

hogere temperatuur en krachtigere luchtstroom.

De föhn is compact, maar met de kracht van

1200 W kun je je haar efficiënt en zacht

drogen.

ThermoProtect

De instellingen van ThermoProtect zorgen voor

de optimale droogtemperatuur en extra

bescherming. Dankzij de optimale combinatie

van luchtstroom en warmte kun je snel je haar

drogen zonder het te oververhitten. Hierdoor

wordt het natuurlijke vochtgehalte behouden

en ziet het haar er glanzend en gezond uit.

Mondstuk

Compressor richt de luchtstroom voor een

glanzend resultaat
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Specificaties

Technische specificaties

Wattage: 1200 W

Snoerlengte: 1,5 m

Voltage: 220 V

Kenmerken

Opvouwbare handgreep

Ophanghaakje

Accessoires

Accessoires: Mondstuk

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑08‑22

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 38871 19

www.philips.com

http://www.philips.com/

