
 

Uscător de păr

Essential

 
1800 W

Setare ThermoProtect

3 setări de temperatură şi
viteză

Difuzor de volum

 

BHD004/00

Uscare puternică cu îngrijire
Uscătorul de păr Philips Essential îţi oferă o uscare puternică la 1800 W, având în

acelaşi timp grijă de părul tău cu setarea de temperatură ThermoProtect. Uşor de

utilizat, cu 3 setări de temperatură şi viteză şi jet de aer rece.

Păr coafat frumos

Putere de uscare de 1800 W

Setare de temperatură ThermoProtect

Jet de aer rece pentru fixarea coafurii

Uşor de utilizat

3 setări flexibile de temperatură şi viteză

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Accesorii

Cap de coafare de 20 mm pentru un debit de aer concentrat

Difuzorul creşte volumul pentru bucle şi coafuri ample



Uscător de păr BHD004/00

Repere

Putere de uscare de 1800 W

Acest uscător de păr de 1800 W creează un

flux de aer optim pentru păr frumos în fiecare

zi.

Setare temperatură ThermoProtect

Setarea de temperatură ThermoProtect asigură

o temperatură optimă de îngrijire şi o protecţie

suplimentară împotriva supraîncălzirii părului.

Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine

rezultate excelente într-un mod delicat.

3 setări flexibile pentru viteză

Acest uscător de păr oferă 3 combinaţii de

viteză/căldură selectate în prealabil, pentru a

obţine coafura perfectă rapid şi uşor.

Cap de coafare de 20 mm

Capul de coafare concentrează fluxul de aer

pentru coafare precisă şi retuşuri.

Difuzor de volum

Difuzorul de volum distribuie fluxul de aer pe

păr, amplificând volumul şi reducând cârlionţii

în timpul uscării. Pentru rezultate excelente,

menţine difuzorul aproape de calotă şi de zona

rădăcinilor. Textura delicată a difuzorului va

adăuga volum, va maximiza grosimea,

elasticitatea şi va modela buclele.

Jet de aer rece

Jetul de aer rece este un element esenţial

pentru fixarea şi finisarea coafurii.

Cârlig pentru depozitare uşoară

La baza mânerului se află un cârlig cauciucat.

Utilizează-l pentru a-l depozita cu uşurinţă,

acasă sau la hotel.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.



Uscător de păr BHD004/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Putere: 1800 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Motor: Motor CC

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: PC cu luciu superior şi mat

Caracteristici

Număr de accesorii: 2

Cap de coafare / Concentrator

Difuzor

Coolshot

Agăţătoare

Service

Garanţie internaţională de 2 ani

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs (exclusiv ambalaj): 485 g

Dimensiune produs: 274 x 88 x 179 mm
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