
 

Sušilnik za lase

DryCare Essential

 
Kompaktno

1600 W

3 nastavitve za toploto in
hitrost

Hladen zračni tok

 

BHD002/00

Kompakten, močan in za 35 % tišji*
Oblikovanje: Philipsovi strokovnjaki za zvok

Ta Philipsov sušilnik Essential Care vam nudi moč in nego, ki jo potrebujete,

oblikovan pa je za tišje* sušenje, saj je za 35 % tišji v primerjavi s HP4961/22. Zdaj

lahko uživate v moči in udobju.

Enostavna uporaba

Oblikovan za tišje sušenje

Kompaktna oblika za enostavno uporabo

1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost

Kavelj za priročno shranjevanje

Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok

Čudovito oblikovani lasje

1600 W za nežno sušenje

3 prilagodljive nastavitve hitrosti za nežno sušenje

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Nastavitev temperature ThermoProtect



Sušilnik za lase BHD002/00

Značilnosti

Tišje sušenje

Zasnova zračne mreže omogoča večji pretok

zraka, oblika in velikost sušilnika pa izboljšan

zračni tok skozi sušilnik. Rezultat je hitrejša,

učinkovitejša moč sušenja. Philipsov sušilnik

Essential Care z močjo 1600 W je za 35 % tišji

v primerjavi s HP4961/22. Zdaj lahko uživate v

moči in udobju.

Kompaktna zasnova

Kompakten in ergonomski sušilnik za lase

odlikuje pametna in sodobna zasnova. Sušilnik

za lase je lahek, enostavne uporabe in ravno

prave velikosti, da ga lahko shranite kamor koli.

Ozek koncentrator

Koncentrator usmerja zračni tok za natančno

oblikovanje. Idealno za urejanje in oblikovanje

pričeske.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja.

Omogoča enostavno shranjevanje, ko sušilnik

uporabljate doma ali v hotelu.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski kabel.

1600 W za nežno sušenje

Sušilnik z močjo 1600 W proizvaja optimalni

zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite

pričeske vsak dan.

Temperatura ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

omogoča optimalno temperaturo sušenja in

nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z

enako močnim zračnim tokom dobite najboljše

rezultate na nežen način.

3 prilagodljive nastavitve hitrosti

Sušilnik ponuja 3 prednastavljene kombinacije

hitrosti/temperature za hitro in enostavno

oblikovanje popolne pričeske.

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Nepogrešljiva profesionalna nastavitev

CoolShot zagotavlja sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za utrditev in

dokončanje pričeske.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.



Sušilnik za lase BHD002/00

Specifikacije

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

Nastavke/koncentrator

Servis

Dveletna garancija

Tehnične specifikacije

Barva/površina: ABS v visokosijajni in matirani

barvi

Frekvenca: 50-60 Hz

Motor: Motor DC

Napetost: 220–240 V

Moč: 1600 W

Dolžina kabla: 1,8 m

Napajanje: 1600 W

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle A: 594 x 343 x 206 mm

Teža škatle A: 530 g

Velikost izdelka: 274 x 78 x 174 mm

Teža izdelka (brez embalaže): 425 g

Teža paketa F: 120 g
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