
Sušilnik za lase

DryCare Essential

 
Izjemno kompakten

1200 W

2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti

 

BHD001/00

Izjemno kompakten za vsakodnevno sušenje

EssentialCare Ultra Compact

Izjemno učinkovit sušilnik je tako majhen, da ga lahko spravite v torbo, zato boste

lahko za popoln videz poskrbeli tudi na poti.

Enostavna uporaba

1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost

Kompaktna oblika za preprosto shranjevanje

Kavelj za priročno shranjevanje

Čudovito oblikovani lasje

1200 W za nežno sušenje

2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti za nežno sušenje



Sušilnik za lase BHD001/00

Značilnosti Specifikacije

1,8-metrski kabel

1,8-metrski kabel.

1200 W za nežno sušenje

Philipsov sušilnik EssentialCare Compact

proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč

sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Kompaktna zasnova

Sušilnik, ki ga odlikuje pametna in sodobna

zasnova, je lahek in enostavne uporabe ter

ravno prave velikosti, da ga lahko shranite

kamor koli.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja.

Omogoča enostavno shranjevanje, ko sušilnik

uporabljate doma ali v hotelu.

2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti

Sušilnik ponuja 2 prednastavljeni kombinaciji

hitrosti/temperature za hitro in enostavno

oblikovanje popolne pričeske.

 

Značilnosti

Razpršilnik: Ne

Dvojna napetost: Ne

Zložljiv ročaj: Ne

Obešalna zanka

Oblikovanje pričeske z ioni: Ne

Število nastavkov: 1

Potovalna torbica: Ne

Keramika: Ne

CoolShot: Ne

Nastavke/koncentrator

Servis

Dveletna garancija

Tehnične specifikacije

Barva/površina: Visoko bleščeča črna barva

Frekvenca: 50-60 Hz

Motor: Motor DC

Napetost: 220–240 V

Moč: 1200 W

Dolžina kabla: 1,8 m

Napajanje: 1200 W

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle A: 556 x 283 x 264 mm

Teža škatle A: 526 g

Velikost izdelka: 128 x 69 x 240 mm

Teža izdelka (brez embalaže): 310 g

Teža paketa F: 79 g
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