Philips EssentialCare
Hajszárító

1800 W
Hideglevegő-fokozat
Diffúzor
220-240 V

BHD004/00

Nagy teljesítményű szárítás kellemesebb* hanggal
A Philips hangszakértői által tervezve
Ez a Philips EssentialCare hajszárító az Ön igénye szerinti teljesítményt és gondoskodást
nyújtja kellemesebb hanggal. Mostantól egyszerre élvezheti a nagy teljesítményt és a
kényelmes használatot. *75 nő által tesztelve Franciaországban, 2014-ben.
Egyszerű használat
• A kellemes hangra tervezve
• Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés
• Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső
• Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
• Maximális rugalmasságot nyújtó, 1,8 m-es kábel
Gyönyörűen formázott haj
• 1800 W a tökéletes hajszárítási eredmények érdekében
• ThermoProtect hőmérséklet-beállítás
• 3 könnyen kezelhető sebességbeállítás a gyengéd szárításért
• Hideg levegő a frizura rögzítéséhez
• Nagyobb volumen, maximális vastagság, fürtök és loknik
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Fénypontok
Kellemes hang

Keskeny fúvócső

1800 W a tökéletes hajszárításhoz

A levegőbemeneti rács kialakítása lehetővé
teszi a légáram növelését, míg a hajszárító
alakja és mérete segíti a levegő áramlását a
készüléken keresztül. Az eredmény gyorsabb
és hatékonyabb szárítás, kellemes hanggal*.
Mostantól egyszerre élvezheti a nagy
teljesítményt és a kényelmes használatot. *75
nő által tesztelve Franciaországban, 2014-ben.

A keskeny fúvócső koncentrált légáramot
biztosít a precíziós frizurakészítéshez. Kiválóan
alkalmas a végső igazítások elvégzésére.

Az 1800 W-os hajszárító tökéletes légáramlást
és szárítóerőt biztosít a gyönyörű
eredményért, minden nap.

Akasztó az egyszerű tároláshoz

ThermoProtect hőmérséklet

A gumírozott akasztó a fogantyú alján
helyezkedik el, és a segítségével könnyen
tárolhatja, otthon vagy akár egy szállodában is.

A ThermoProtect hőmérsékletbeállítás állandó
kíméletes szárítási hőmérsékletről
gondoskodik, és további védelmet nyújt a
hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős
légárammal érheti el a legjobb eredményt,
mindezt a haj kímélése mellett.

Kompakt kialakítás

1,8 méteres kábel
Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású
hajszárító. Kis tömegű és könnyen kezelhető,
ráadásul olyan pici, hogy gyakorlatilag bárhol
elfér.

1,8 méteres kábel

Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a
költségeket, az energiafelhasználást és a
széndioxid-kibocsátást. Hogyan?
Lényegesen környezetbarátabb
megoldásokat kínálnak a Philips zöld
fókuszterületein - energiahatékonyság,
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg,
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható
működés a termék egész élettartama alatt.
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Műszaki adatok
Műszaki adatok
•
•
•
•
•
•
•

Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50-60 Hz
Teljesítmény: 1800 W
Tápellátás: 1800 W
Vezetékhossz: 1,8 m
Szín/felület: PC magas fényű és matt
Motor: Egyenáramú motor

Jellemzők
•
•
•
•
•

Akasztógyűrű
Behajtható fogantyú: Nem
Hideglevegő fokozat
Feszültségválasztó: Nem
Utazótáska: Nem

•
•
•
•
•

Kerámia: Nem
Ionos légáram: Nem
Tartozékok száma: 2
Fúvócső / keskeny fúvócső
Diffúzor

Szerviz

• 2 év garancia

Tömeg és méretek
•
•
•
•
•

Termék tömege (csomagolás nélkül): 485 g
Termék mérete: 274 x 88 x 179 mm
Gyűjtőcsomagolás méretei: 594 x 343 x 206 mm
Gyűjtőcsomagolás tömege: 600 g
Csomagolás tömege: 125 g

•
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