
Suszarka do włosów

DryCare Essential

 
Niewielki rozmiar

1200 W

2 wygodne ustawienia
prędkości

 

BHD001/00 Bardzo małe wymiary ułatwiające codzienne

suszenie

EssentialCare, bardzo małe wymiary

Suszarka o doskonałej mocy suszenia zmieści się w każdej torbie, więc w każdym

miejscu możesz stworzyć wybraną fryzurę.

Wygodne użytkowanie

Przewód o długości 1,8 m zapewnia maksymalną elastyczność

Mały rozmiar ułatwia przechowywanie

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie

Doskonale wystylizowane włosy

Moc 1200 W — delikatne suszenie

2 wygodne ustawienia prędkości umożliwiają delikatne suszenie



Suszarka do włosów BHD001/00

Zalety Dane techniczne

Przewód o długości 1,8 m

Przewód o długości 1,8 m.

Moc 1200 W — delikatne suszenie

Ta kompaktowa suszarka Philips EssentialCare

generuje strumień powietrza o optymalnym

natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki

czemu każdego dnia możesz cieszyć się

pięknymi włosami.

Kompaktowa konstrukcja

Ta suszarka o pomysłowej, nowoczesnej

konstrukcji jest lekka i łatwa w użyciu, a

jednocześnie tak mała, że można ją

przechowywać niemal wszędzie.

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajduje się na

podstawie uchwytu. Pozwala on na łatwe

zawieszenie urządzenia w domu lub podczas

pobytu w hotelu.

2 wygodne ustawienia prędkości

Suszarka oferuje 2 zaprogramowane

kombinacje temperatury i siły nadmuchu, które

pozwalają szybko i łatwo uzyskać doskonałą

fryzurę.

 

Właściwości

Dyfuzor: Nie

Przełącznik napięcia sieciowego: Nie

Składany uchwyt: Nie

Uchwyt do zawieszania

Pielęgnacja jonowa: Nie

Liczba nasadek: 1

Etui podróżne: Nie

Ceramiczna: Nie

Zimny nadmuch: Nie

Nasadka / koncentrator

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Kolor/wykończenie: Błyszczący czarny

Częstotliwość: 50–60 Hz

Silnik: Silniczek prądu stałego

Napięcie: 220–240 V

Moc: 1200 W

Długość przewodu: 1,8 m

Moc: 1200 W

Waga i wymiary

Wymiary opakowania zbiorczego:

556 x 283 x 264 mm

Waga opakowania zbiorczego: 526 g

Wymiary produktu: 128 x 69 x 240 mm

Waga produktu (bez opakowania): 310 g

Waga opakowania pojedynczego: 79 g
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