
Sušič vlasov

EssentialCare

 

1200 W

Kompaktný

 
BHC010

Jednoduchá starostlivosť

o vaše vlasy

Nový fén na vlasy Philips Essential Care sa vyznačuje milým dizajnom,

kompaktnými rozmermi a vysokým výkonom. Výkon 1 200 W vám umožní vysušiť

vlasy jemne a rýchlo. Flexibilné nastavenia starostlivosti o vlasy sú navrhnuté tak,

aby ponúkali rôzne úrovne sušenia a výnimočnú starostlivosť.

Účesy s nádherným tvarom

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

Nástavec presne nasmeruje prúd vzduchu pre lesklý a žiarivý vzhľad

Jednoduché používanie

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

3 flexibilné predvolené nastavenia sušenia pre rozličné potreby

Kompaktný dizajn pre jednoduchú obsluhu a prenášanie

Nastavenie rýchleho prúdu vzduchu pre efektívne, no jemné sušenie

Menšie poškodenie vlasov

Nastavenie chladného vzduchu na veľmi šetrné sušenie

Nastavenie teploty ThermoProtect



Sušič vlasov BHC010/20

Hlavné prvky Technické údaje

Sklopná rúčka

Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná

rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič

vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka

čomu ho môžete mať neustále so sebou.

1200 W

Tento 1200 W sušič vlasov vytvára optimálny

prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon pre

nádherné účesy na každý deň.

3 predvolené nastavenia sušenia

Tento kompaktný sušič na vlasy poskytuje 3

prednastavené nastavenia teploty a rýchlosti

pre studené, šetrné alebo rýchle vysušenie

vlasov.

Nastavenie s chladným vzduchom

Nastavenie chladného vzduchu umožňuje

sušenie vlasov pri relatívne nízkej teplote, čím

minimalizuje poškodenie, takže je vhodné

hlavne pre jemné, suché a poškodené vlasy.

Tiež je to dokonalé nastavenie počas leta!

Kompaktná veľkosť

Veľkou výhodou tohto kompaktného a

ergonomického sušiča vlasov je jeho pokročilý

moderný dizajn. Vďaka nemu je sušič ľahký a

jednoducho sa ovláda.

Nastavenie rýchleho prúdu vzduchu

Nastavenie rýchleho prúdenia vzduchu (II)

ponúka vyššiu teplotu a výkonnejšie prúdenie

vzduchu. Hoci má sušič kompaktné rozmery,

výkon 1 200 W vám umožní vysušiť si vlasy

efektívne a šetrne.

ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect ponúka optimálnu

teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu.

Kombinácia optimálneho prúdenia vzduchu a

teploty funkcie ThermoProtect vám umožňuje

rýchlo si vysušiť vlasy bez ich prehriatia,

pričom udržuje prirodzenú vlhkosť vašich

vlasov, aby vyzerali lesklé a zdravé.

Hubica

Nástavec presne nasmeruje prúd vzduchu pre

lesklý a žiarivý vzhľad

Technické špecifikácie

Výkon vo wattoch: 1200 W

Dĺžka kábla: 1,5 m

Napätie: 220 V

Vlastnosti

Sklopná rúčka

Háčik na odkladanie: áno

Príslušenstvo

Nástavce: Hubica

Dizajn

Farba: Zmrzlinová ružová

Grafika: Fialový dážď
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