
Plaukų džiovintuvas

DryCare Essential

 
Itin kompaktiškas

1200 V

2 patogūs greičio nustatymai

 

BHD001/00

Itin kompaktiškas džiovintuvas, skirtas džiovinti

kiekvieną dieną

Itin kompaktiškas „EssentialCare“

Šis plaukų džiovintuvas – puiki džiovinimo galia jūsų krepšyje, kad bet kada

galėtumėte atrodyti taip, kaip norite

Paprasta naudoti

1,8 m laidas – maksimalus lankstumas

Kompaktiškas dizainas – paprasta naudoti

Laido kablys patogiam saugojimui

Puikiai sušukuoti plaukai

1200 W – švelnus džiovinimas

2 patogūs greičio nustatymai – švelnus džiovinimas



Plaukų džiovintuvas BHD001/00

Ypatybės Specifikacijos

1,8 m ilgio laidas

1,8 m ilgio laidas.

1200 W – švelnus džiovinimas

„Philips EssentialCare Compact“ plaukų

džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę ir

švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien

džiaugsitės puikiais rezultatais.

Kompaktiškas dizainas

Lengvas, paprastai naudojamas ir pakankamai

mažas, kad galima būtų laikyti beveik visur –

šis plaukų džiovintuvas yra patogaus

šiuolaikinio dizaino.

Patogus kablys pakabinimui

Ant rankenos yra guminis kabliukas, kurį

naudojant džiovintuvą patogu laikyti namuose

arba viešbutyje.

2 patogūs greičio nustatymai

Šiame plaukų džiovintuve yra 2 iš anksto

pasirenkami karščio ir greičio deriniai, kuriuos

naudodami greitai ir lengvai sukursite

nepriekaištingą stilių.

 

Savybės

Sklaidytuvas: Ne

Dvejopa įtampa: Ne

Sulankstoma rankena: Ne

Pakabinimo kilpa

Jonų kondicionavimas: Ne

Priedų skaičius: 1

Kelioninis krepšelis: Ne

Keramika: Ne

„CoolShot“: Ne

Antgalis / siauras antgalis

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Techniniai duomenys

Spalva / apdaila: Itin blizganti juoda

Dažnis: 50-60 Hz

Variklis: Nuolatinės srovės variklis

Įtampa: 220–240 V

Galingumas: 1200 W

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Maitinimas: 1200 W

Svoris ir matmenys

A dėžutės matmenys: 556 x 283 x 264 mm

A dėžutės svoris: 526 g

Gaminio dydis: 128 x 69 x 240 mm

Gaminio svoris (be pakuotės): 310 g

F dėžutės svoris: 79 g
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