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Effektiv tørring med

pleje på farten

Med Philips Hair Dryer Essential får du effektiv tørring på 1600 W, samtidig med at

du plejer dit hår med ThermoProtect-temperaturindstillingen. Det kompakte

design med sammenfoldeligt håndtag er det perfekte valg, uanset hvor du er.

Flot, stylet frisure

1600 W tørreeffekt

ThermoProtect-temperaturindstilling

Kold luft, der fikserer frisuren

Nem at anvende

Sammenfoldeligt håndtag, der gør det nemt at stuve hårtørreren af vejen

Universel spænding til brug i hele verden

3 fleksible varme og hastighedsindstillinger

Praktisk krog til nem opbevaring

Tilbehør

20 mm mundstykke giver fokuseret luftstrøm



Hårtørrer BHD006/00

Vigtigste nyheder

1600 W tørreeffekt

Denne 1600 W hårtørrer skaber den optimale

luftstrøm og sikrer et flot resultat hver dag.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturindstillingen giver

optimal tørretemperatur og giver yderligere

beskyttelse mod overophedning af håret. Med

den samme kraftige luftstrøm får du de bedste

resultater på en skånsom måde.

Sammenfoldeligt håndtag

Det kompakte design med sammenfoldeligt

håndtag gør det nemt at pakke, opbevare og

tage hårtørreren med overalt.

Universel spænding

Kompatibel med 110-240 volt. Kan bruges,

uanset hvor du rejser hen i verden.

3 fleksible hastighedsindstillinger

Denne hårtørrer har 3 forudindstillede

hastigheds-/varmekombinationer til at sikre, at

du hurtigt og nemt opnår den perfekte frisure.

20 mm mundstykke

Mundstykket koncentrerer luftstrømmen til

præcis styling og opfriskning.

Kold luft

Cool-skuddet giver et sprøjt af kold luft -– en

uundværlig indstilling, der giver det sidste

finish

Krog til nem opbevaring

Der sidder en krog med gummibelægning i

bunden af håndtaget. Brug den til at opbevare

den derhjemme, eller når du bor på hotel.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Hårtørrer BHD006/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Watt-tal: 1600 W

Spænding: 110-127/220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Motor: Jævnstrømsmotor

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: ABS-plast i højglans og mat

Funktioner

Sammenfoldeligt håndtag

Dobbelt spændingsomskifter

Antal tilbehørsdele: 1

Mundstykke/fønnæb

CoolShot

Ophængsstrop

Service

2 års verdensomspændende garanti

Vægt og mål

Produktstørrelse: 274 x 78 x 174 mm

Produktets vægt (ekskl. emballage): 425 g
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