
 

Silence Hajszárító

Essential

 
1600 W

3 hő- és sebességfokozat

 

BHD002/00

Erőteljes szárítás

és gondoskodás

1600 W-os teljesítményével a Philips Essential hajszárító hatékony szárítást

biztosít, a ThermoProtect hőmérséklet-beállítás pedig óvja a hajat. Egyszerűen

használható 3 hőfok- és sebességbeállítással, valamint hideglevegő-fokozattal.

Gyönyörűen formázott haj

1600 W-os szárítóerő

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

Hideg légáram saját stílusa kialakításához

Egyszerű használat

3 könnyen kezelhető hőfok- és sebességbeállítás

Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz

Tartozékok

20 mm-es fúvócső a koncentrált légáramért



Silence Hajszárító BHD002/00

Fénypontok Műszaki adatok

1600 W-os szárítóerő

Az 1600 W-os hajszárító optimális légáramlást

biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik,

és további védelmet nyújt a

hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul

erős légárammal érheti el a legjobb

eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

20 mm-es fúvócső

A fúvócső koncentrált légáramot biztosít a

pontos formázásért és igazításokért.

3 könnyen kezelhető sebességbeállítás

Ez a hajszárító 3 előre kiválasztott hő- és

sebességkombinációt biztosít a tökéletes

frizura gyors és egyszerű kialakításához.

Hideglevegő-fokozat

A hűvös légáramot biztosító hideglevegő-

fokozat nélkülözhetetlen beállítás

hajformázáshoz és az utolsó simításokhoz.

Akasztó az egyszerű tároláshoz

A gumírozott akasztó a fogantyú alján

helyezkedik el, és a segítségével könnyen

tárolhatja, otthon vagy akár egy szállodában is.

Műszaki adatok

Teljesítmény: 1600 W

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50–60 Hz

Motor: Egyenáramú motor

Vezetékhossz: 1,8 m

Szín/felület: ABS magas fényű és matt

Jellemzők

Akasztógyűrű

Tartozékok száma: 1

Fúvócső / keskeny fúvócső

Hideglevegő fokozat

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Tömeg és méretek

Termék mérete: 274 x 78 x 174 mm

Termék tömege (csomagolás nélkül): 425 g

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

szén-dioxid-kibocsátást. Hogyan?

Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat

kínálnak a Philips Green fókuszterületein –

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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