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Könnyed gondoskodás a

hajnak
Az új Philips Essential Care hajszárító megnyerő, kompakt és nagy teljesítményű.

Az 1200 W-os erejének köszönhetően kíméletesen és gyorsan száríthatja meg a

haját. A rugalmas gondoskodó beállításokat úgy tervezték, hogy azok

megfeleljenek a különböző szárítási igényeknek és extra gondoskodást

nyújtsanak.

Gyönyörűen formázott haj

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

A keskeny fúvócső irányítja légáramlást a fényes frizuráért

Kevésbé károsítja haját

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

Hideglevegő-beállítás az extra kíméletes szárításhoz

Egyszerű használat

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

3 rugalmas előválasztott szárítási beállítás a különböző igényekhez

Kompakt kialakítás az egyszerű használat és hordozhatóság érdekében

Gyors levegőbeállítás a hatékony, mégis kíméletes szárításért



Hajszárító BHC010/20

Fénypontok Műszaki adatok

1200 W

Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást

és kíméletes szárítóerőt biztosít a

mindennapos szépség érdekében.

ThermoProtect

A ThermoProtect beállítás optimális szárítási

hőmérsékletről gondoskodik, és további

védelmet nyújt. A ThermoProtect optimális

légáramlása és hőkombinációja gondoskodik

arról, hogy gyorsan, túlmelegedés nélkül

száríthassa meg a haját, így az megőrzi

természetes nedvességét, és egészséges

fénnyel fog ragyogni.

Hideglevegő-beállítás

A hideglevegő-beállítás lehetővé teszi a haj

szárítását viszonylag alacsony hőmérsékleten,

hogy minimális legyen a hajkárosító hatás. Ez

különösen megfelelő a vékony szálú, száraz és

sérült haj esetében. És egyben tökéletes

beállítás a forró nyári hónapokban!

3 előválasztott szárítási beállítás

Ez a kompakt hajszárító 3 előre kiválasztott hő-

és sebességbeállítást biztosít a hűvös, kímélő

és gyors hajszárítás érdekében.

Behajtható fogantyú

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az

eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító,

amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért

bárhová magával vihet.

Kis méret

Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású

hajszárító. Kis tömegű és könnyen kezelhető.

Gyors levegőbeállítás

A gyors levegőbeállítás (II) nagyobb

hőmérsékletet és erőteljesebb légáramlást

biztosít. Kis mérete ellenére 1200 W-os

teljesítményt biztosít, így Ön hatékonyan és

kíméletesen száríthatja meg a haját.

Szűkítőfej

A keskeny fúvócső irányítja légáramlást a

fényes frizuráért

Műszaki adatok

Teljesítmény: 1200 W

Vezetékhossz: 1,5 m

Feszültség: 220 V

Jellemzők

Behajtható fogantyú

Tárolókampó
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