
Uscător de păr

DryCare Essential

 
Ultra-compact

1200 W

2 setări flexibile pentru viteză

 

BHD001/00

Ultracompact pentru uscarea zilnică
Produs EssentialCare ultra-compact

Acest uscător de păr înglobează puterea de uscare perfectă din geantă, astfel

încât te poți bucura de aspectul dorit oriunde mergi

Uşor de utilizat

Cablu de 1,8 m pentru flexibilitate maximă

Design compact pentru depozitare uşoară

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Păr coafat frumos

1200 W pentru uscare delicată

2 setări flexibile de viteză pentru uscare delicată



Uscător de păr BHD001/00

Repere Specificaţii

Cablu de 1,8 m

Cablu de 1,8 m.

1200 W pentru uscare delicată

Philips EssentialCare Compact creează un flux

de aer optim şi o putere de uscare delicată,

pentru un păr frumos în fiecare zi.

Design compact

Uşor de manevrat şi cu greutate redusă, dar

suficient de mic pentru a fi depozitat practic

oriunde, acest uscător de păr are un design

inteligent şi modern.

Cârlig pentru depozitare uşoară

La baza mânerului se află un cârlig cauciucat.

Utilizează-l pentru a-l depozita cu uşurinţă,

acasă sau la hotel.

2 setări flexibile pentru viteză

Acest uscător de păr oferă 2 combinaţii de

viteză/căldură selectate în prealabil, pentru a

obţine coafura perfectă rapid şi uşor.

 

Caracteristici

Difuzor: Nu

Tensiune dublă: Nu

Mâner pliant: Nu

Agăţătoare

Tratament cu ioni: Nu

Număr de accesorii: 1

Husă de călătorie: Nu

Ceramică: Nu

Coolshot: Nu

Cap de coafare / Concentrator

Service

2 ani garanţie

Specificaţii tehnice

Culoare/finisaj: Negru, luciu superior

Frecvenţă: 50-60 Hz

Motor: Motor CC

Tensiune: 220-240 V

Putere: 1200 W

Lungime cablu: 1,8 m

Alimentare: 1200 W

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni cutie A: 556 x 283 x 264 mm

Greutate cutie A: 526 g

Dimensiune produs: 128 x 69 x 240 mm

Greutate produs (exclusiv ambalaj): 310 g

Greutate cutie (F-box): 79 g
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