
 

Secador de cabelo

Essential

 
1800 W

Regulação ThermoProtect

3 reg. temperatura e velocidade

Difusor de volume

 

BHD004/00

Secagem potente com

cuidado
O secador de cabelo Essential da Philips proporciona-lhe uma secagem potente

de 1800 W, enquanto cuida do seu cabelo com a regulação de temperatura

ThermoProtect. Fácil de utilizar com três regulações de calor e de velocidade,

bem como jato frio.

Penteados maravilhosos

1800 W de potência

Regulação de temperatura ThermoProtect

Jacto de ar frio para definir o seu penteado

Fácil de utilizar

3 regulações flexíveis de calor e velocidade

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

Acessórios

Bico de 20 mm para um fluxo de ar direcionado

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados
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Destaques

1800 W de potência

Este secador de cabelo de 1800 W cria um

nível de fluxo de ar ideal para resultados

magníficos, dia após dia.

Temperatura ThermoProtect

A regulação de temperatura ThermoProtect

fornece a temperatura de secagem perfeita e

fornece uma protecção adicional contra o

aquecimento excessivo do cabelo. Com o

mesmo fluxo de ar potente, irá obter os

melhores resultados de uma forma cuidada.

3 posições de velocidade

Este secador oferece 3 combinações de

velocidade/calor pré-seleccionadas para obter

o penteado perfeito de forma mais rápida e

fácil.

Bico de 20 mm

O bico concentra o fluxo de ar para modelar

com precisão e retocar o penteado.

Difusor de volume

O difusor de volume distribui o fluxo de ar pelo

cabelo, aumentando o volume e reduzindo o

frisado enquanto seca. Para obter os melhores

resultados, mantenha o difusor junto à parte

superior da cabeça e na zona da raiz. Os pinos

finos texturizados do difusor irão criar volume,

maximizar espessura e leveza e ajudar a

modelar os caracóis.

Jacto frio

O jato de ar frio fornece um fluxo de ar frio,

uma função obrigatória para definir e terminar

o seu penteado.

Gancho de arrumação fácil

Pode encontrar um gancho revestido a

borracha na base da pega. Utilize-o para

arrumar facilmente em casa ou durante

estadias em hotéis.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Especificações técnicas

Potência: 1800 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Motor: Motor de CC

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Cor/acabamento: PC de alto brilho e mate

Características

Número de acessórios: 2

Bico/concentrador

Difusor

Jacto de ar frio

Argola de suspensão

Assistência

2 anos de garantia mundial

Peso e dimensões

Peso do produto (excl. embalagem): 485 g

Tamanho do produto: 274 x 88 x 179 mm
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