
Сешоар

DryCare Essential

  Изключително компактен

1200 W

2 настройки за скорост

 

BHD001/00

Изключително компактен за ежедневно сушене

EssentialCare Ultra Compact

Този сешоар побира идеална изсушаваща мощност в чантата ви, за да можете да

постигнете желания вид, където и да отидете

Лесна употреба

1,8 м кабел за максимална гъвкавост

Компактен дизайн за лесно съхранение

Халка за лесно и удобно съхранение

Красиво оформена прическа

1200 W за нежно сушене

2 настройки за скорост за нежно сушене



Сешоар BHD001/00

Акценти Спецификации

1,8 м кабел

1,8 м кабел.

1200 W за нежно сушене

Philips EssentialCare Compact създава правилното

ниво на въздушен поток и нежна мощност при

сушене за красиви резултати всеки ден.

Компактна конструкция

Лек и лесен за използване, но достатъчно малък за

съхранение практически навсякъде, този сешоар е с

интелигентна и съвременна конструкция.

Халка за лесно съхранение

В основата на дръжката ще намерите гумирана кука.

Използвайте я за лесно съхранение у дома или ако

отсядате в хотел.

2 настройки за скорост

Този сешоар предлага 2 предварително избрани

комбинации от скорост/топлина, за да направи

постигането на идеалното оформяне бързо и лесно.

 

Характеристики

Дифузер: Не

За две напрежения: Не

Сгъваема дръжка: Не

Халка за окачване

Подхранване с йони: Не

Брой приставки: 1

Калъф за пътуване: Не

Керамика: Не

Coolshot: Не

Накрайник/концентратор

Сервиз

2 години гаранция

Технически данни

Цвят/покритие: Черен силен гланц

Честота: 50-60 Hz

Мотор: Постояннотоков мотор

Напрежение: 220-240 V

Мощност: 1200 W

Дължина на кабела:

1,8 м

Захранване: 1200 W

Тегло и размери

Размери на A-кутията: 556 x 283 x 264 мм

Тегло на A-кутията: 526 г

Размери на изделието: 128 x 69 x 240 мм

Тегло на изделието (без опаковката): 310 г

Тегло на F-кутията: 79 г
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