
 

Plaukų džiovintuvas

Essential

 
1600 V

Šilumos apsauginis režimas

3 karščio ir greičio nustatymai

 

BHD002/00

Galingas džiovinimas ir

rūpinimasis plaukais

Su „Philips Hair Dryer Essential“ džiovinsite 1600W galia ir rūpinsitės plaukais

naudodami „ThermoProtect“ temperatūros nustatymą. Jį paprasta naudoti su 3

karščio ir greičio nustatymais bei vėsaus oro gūsio nustatymu.

Puikiai sušukuoti plaukai

1600 W džiovinimo galia

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Šalto oro srautas – kurkite savo stilių

Paprasta naudoti

3 reguliuojami karščio ir greičio nustatymai

Laido kablys patogiam saugojimui

Priedai

20 mm antgalis koncentruotam oro srautui



Plaukų džiovintuvas BHD002/00

Ypatybės Specifikacijos

1600 W džiovinimo galia

Šis 1600 W plaukų džiovintuvas sukuria

optimalią oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės

puikiais rezultatais.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas –

optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma

plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro

srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus

pasiekti saugiai.

20 mm antgalis

Antgalis koncentruoja oro srautą, kad tiksliai

suformuotumėte ir pakoreguotumėte.

3 patogūs greičio nustatymai

Šiame plaukų džiovintuve yra 3 iš anksto

pasirenkami karščio ir greičio deriniai, kuriuos

naudodami greitai ir lengvai sukursite

nepriekaištingą stilių.

Šalto oro funkcija

Šalto oro srautas pučia šaltą orą – šis

nustatymas privalomas, norint užfiksuoti ir

pabaigti šukuoseną.

Patogus kablys pakabinimui

Ant rankenos yra guminis kabliukas, kurį

naudojant džiovintuvą patogu laikyti namuose

arba viešbutyje.

 

Techniniai duomenys

Galingumas: 1600 W

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Variklis: Nuolatinės srovės variklis

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Spalva / apdaila: ABS blizgus ir matinis

Savybės

Pakabinimo kilpa

Priedų skaičius: 1

Antgalis / siauras antgalis

„CoolShot“

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Svoris ir matmenys

Gaminio dydis: 274 x 78 x 174 mm

Gaminio svoris (be pakuotės): 425 g

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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