
Suszarka do włosów

DryCare Essential

 

Moc 1400 W

 

BHD003/00

Łatwe suszenie i układanie

włosów

Suszarka do włosów Philips Essential umożliwia zarówno suszenie, jak i układanie

włosów. Dzięki kompaktowym wymiarom doskonale sprawdza się w domu i w

podróży. Możesz cieszyć się pięknymi włosami dzięki delikatnej mocy suszenia,

gdziekolwiek jesteś.

Doskonale wystylizowane włosy

Moc 1400 W umożliwia szybkie i delikatne suszenie

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Wygodne użytkowanie

2 wygodne ustawienia prędkości umożliwiają delikatne suszenie

Składany uchwyt ułatwia przechowywanie

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Przewód o długości 1,8 m zapewnia dużą elastyczność

2 lata ogólnoświatowej gwarancji



Suszarka do włosów BHD003/00

Zalety

Moc 1400 W zapewnia wspaniałe rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1400 W

generuje strumień powietrza o optymalnym

natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki

czemu każdego dnia możesz cieszyć się

pięknymi włosami.

2 wygodne ustawienia prędkości

Suszarka oferuje 2 zaprogramowane

kombinacje temperatury i siły nadmuchu, które

pozwalają szybko i łatwo uzyskać doskonałą

fryzurę.

Składany uchwyt

Suszarka ma składany uchwyt, dzięki czemu

można ją łatwo schować lub zabrać ze sobą w

każdą podróż.

Wąski koncentrator

Koncentrator skupia nadmuch powietrza

poprzez jego uwalnianie przez otwór i

kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia

lepsze wprowadzanie ostatnich poprawek lub

bardziej precyzyjne modelowanie w celu

wykończenia fryzury.

Kompaktowa konstrukcja

Ta kompaktowa i ergonomiczna suszarka

wykorzystuje pomysłowe, nowoczesne

wzornictwo. Dzięki temu jest lekka i łatwa w

użyciu, a jednocześnie tak mała, że można ją

przechowywać niemal wszędzie.

Przewód o długości 1,8 m

Przewód o długości 1,8 m zapewnia dużą

elastyczność

2 lata gwarancji

2 lata ogólnoświatowej gwarancji.



Suszarka do włosów BHD003/00

Dane techniczne

Dane techniczne

Moc: 1400 W

Napięcie: 220–240 V

Długość przewodu: 1,8 m

Silnik: Silnik DC

Właściwości

Ustawienia: 2 ustawienia prędkości

Składany uchwyt

Nasadka / koncentrator

Kompaktowa konstrukcja

Serwis

2 lata gwarancji
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