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Hårtørrer
• 1200 W
• Kompakt

BHC010/10

Nem pleje til dit hår
Den nye Philips Essential Care-hårtørrer er kompakt og effektiv. Med 1200 W bliver dit hår tørret nænsomt og hurtigt. De
fleksible indstillinger er designet til at opfylde forskellige behov og give ekstra pleje.
Fordele

Flot, stylet frisure
• Skånsom tørring med 1200 W giver smukke resultater
• Fønnæbbet koncentrerer luftstrømmen, så du får et skinnende,
glansfuldt look

Nem at anvende
• Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med
• 3 fleksible forudvalgte indstillinger for tørring til forskellige behov

• Kompakt design for nem håndtering og opbevaring
• Indstilling til hurtig luft for effektiv, men skånsom tørring

Mindre skade på håret
• Indstilling til kold luft, der giver nænsom tørring
• ThermoProtect-temperaturindstilling

EssentialCare

Funktioner
Sammenfoldeligt håndtag

Kompakt størrelse

Denne hårtørrer drager fordel af det sammenfoldelige håndtag. Resultatet er
en lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på selv de mindste steder, og
som du kan have med stort set overalt.

Denne hårtørrer er kompakt og ergonomisk og drager fordel af et intelligent,
moderne design. Resultatet er en let hårtørrer, der er nem at håndtere.
Indstilling til hurtig luft

1200 W

Denne 1200 W hårtørrer skaber det optimale niveau for luftstrøm og
nænsom tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.

Indstilling til hurtig luft (ii) giver en højere temperatur og kraftigere luftstrøm.
Selvom størrelsen er kompakt, giver effekten på 1200 W dig mulighed for at
tørre dit hår på en effektiv og skånsom måde.

3 forudvalgte indstillinger for tørring

ThermoProtect

Denne kompakte hårtørrer giver dig 3 forudvalgte indstillinger for varme og
hastighed for kølig, pålidelig eller hurtig tørring.

Indstillingen ThermoProtect giver den optimale tørretemperatur samt ekstra
beskyttelse. ThermoProtects kombination af optimal luftstrøm og varme giver
dig mulighed for at tørre håret hurtigt uden overophedning, samtidig med at
håret bevarer sit naturlige fugtniveau, så du får skinnende og sundt hår.

Indstilling til kold luft

Mundstykke

En indstilling til kold luft gør det muligt at tørre håret ved en relativt lav
temperatur for at minimere skader, hvilket er velegnet til især fint, tørt og
beskadiget hår. Perfekt indstilling til den varme sommertid!

Fønnæbbet koncentrerer luftstrømmen, så du får et skinnende, glansfuldt look

Specifikationer
Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel.
Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Tekniske specifikationer
Watt-tal
Ledningslængde
Spænding

1200 W
1,5 m
220 V

Opbevaringskrog

Ja

Tilbehør
Tilbehør

Mundstykke

Funktioner
Sammenfoldeligt
håndtag

JA
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