
Sušilnik za lase

DryCare Essential

 

1400 W

 

BHD003/00

Zlahka posušite lase in

oblikujte pričesko

Ta sušilnik za lase Philips Essential vključuje popolno ravnovesje med močjo

sušenja in oblikovanja. Sušilnik je kompakten in ga zlahka uporabljate tako doma

kot na poti. Imejte lepe in negovane lase, kot si jih želite, kjer koli že ste.

Čudovito oblikovani lasje

1400 W za hitro in nežno sušenje

Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok

Enostavna uporaba

2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti za nežno sušenje

Zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje

Kompaktna oblika za enostavno uporabo

1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost

2 leti mednarodne garancije



Sušilnik za lase BHD003/00

Značilnosti

Moč 1400 W za čudovite rezultate

Sušilnik z močjo 1400 W proizvaja optimalni

zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite

pričeske vsak dan.

2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti

Sušilnik ponuja 2 prednastavljeni kombinaciji

hitrosti/temperature za hitro in enostavno

oblikovanje popolne pričeske.

Zložljiv ročaj

Sušilnik ima zložljiv ročaj za enostavno

pakiranje, shranjevanje, da ga lahko vzamete s

seboj, kamor koli greste.

Ozek koncentrator

Koncentrator usmeri pretok zraka skozi odprtino

na določene predele. Tako dosežete boljše

urejanje ali natančnejše oblikovanje za

popolno pričesko.

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 kamorkoli.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski kabel za največjo možno

prilagodljivost

2 leti garancije

2 leti mednarodne garancije.

 



Sušilnik za lase BHD003/00

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Moč: 1400 W

Napetost: 220–240 V

Dolžina kabla: 1,8 m

Motor: Motor DC

Značilnosti

Nastavitve: 2 nastavitvi hitrosti

Zložljiv ročaj

Nastavek/koncentrator

Kompaktna zasnova

Servis

Dveletna garancija
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