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1200 W

Małe wymiary

 

BHC010/10

Wygodna pielęgnacja

włosów
Nowa suszarka Philips Essential Care cechuje się ładnym wyglądem, niewielkimi

wymiarami i dużą mocą wynoszącą 1200 W. Umożliwia to szybkie i delikatne

suszenie włosów. Wygodne ustawienia zostały opracowane z myślą o różnych

potrzebach w zakresie suszenia i pielęgnacji.

Doskonale wystylizowane włosy

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Koncentrator skupia strumień powietrza, zapewniając lśniący i elegancki wygląd

Wygodne użytkowanie

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

3 elastyczne zaprogramowane ustawienia suszenia do różnych potrzeb

Kompaktowe wymiary ułatwiają obsługę i przenoszenie

Ustawienie szybkiego nadmuchu zapewnia skuteczne i delikatne suszenie

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Ustawienie chłodnego powietrza umożliwia łagodne suszenie

Ustawienie temperatury ThermoProtect



Suszarka BHC010/10

Zalety

Składany uchwyt

Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt

dzięki czemu z łatwością zmieści się w

najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać

ze sobą praktycznie wszędzie.

1200 W

Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W

generuje strumień powietrza o optymalnym

natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki

czemu każdego dnia możesz cieszyć się

pięknymi włosami.

3 zaprogramowane ustawienia suszenia

Ta niewielka suszarka oferuje 3

zaprogramowane ustawienia temperatury i

prędkości, które umożliwiają suszenie

chłodnym powietrzem oraz szybkie lub

łagodne suszenie.

Ustawienie chłodnego powietrza

Ustawienie chłodnego powietrza umożliwia

suszenie włosów w stosunkowo niskiej

temperaturze, aby do minimum ograniczyć ich

uszkodzenia. Funkcja ta jest szczególnie

przydatna w przypadku włosów cienkich,

suchych lub zniszczonych. Jest to doskonałe

ustawienie na lato!

Mały rozmiar

Ta kompaktowa i ergonomiczna suszarka

wykorzystuje pomysłowe, nowoczesne

wzornictwo. Dzięki temu jest lekka i łatwa w

użyciu.

Ustawienie szybkiego nadmuchu

Ustawienie szybkiego nadmuchu (II) zapewnia

wyższą temperaturę i większą siłę strumienia

powietrza. Chociaż urządzenie ma niewielkie

wymiary, moc 1200 W pozwala suszyć włosy

w łagodny i efektywny sposób.

ThermoProtect

Ustawienie ThermoProtect zapewnia

optymalną temperaturę suszenia i dodatkową

ochronę włosów. ThermoProtect stanowi

połączenie optymalnego nadmuchu i

temperatury, które umożliwia szybkie suszenie

włosów bez przesuszania. Pozwala zachować

naturalną wilgotność oraz zdrowy i lśniący

wygląd włosów.

Koncentrator

Koncentrator skupia strumień powietrza,

zapewniając lśniący i elegancki wygląd
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Dane techniczne

Dane techniczne

Moc: 1200 W

Długość przewodu: 1,5 m

Napięcie: 220 V

Właściwości

Składany uchwyt

Ucho do zawieszania

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe: Koncentrator
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