
 

Hiustenkuivain

Essential

 
1 600 W

ThermoProtect-asetus

Kääntyvä kahva

Yleisjännite

 

BHD006/00

Tehokasta ja hoitavaa

kuivausta matkalla

Philips Essential -hiustenkuivaimen kuivausteho on 1600 W, ja sen

ThermoProtect-lämpötila-asetus hoitaa hiuksia. Pienen koon ja taittuvan kahvan

ansiosta se sopii mukaan matkaan kaikkialle.

Upeasti muotoiltu kampaus

1600 W:n kuivausteho

ThermoProtect-lämpötila-asetus

Cool shot -asetuksella viimeistelet kestävän tyylin

Helppokäyttöinen

Kääntyvä kahva helpottaa säilyttämistä

Yleisjännite mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön

3 joustavaa lämpö- ja nopeusasetusta

Kätevä ripustuslenkki näppärään säilytykseen

Lisäosat

20 mm:n suutin keskittää ilmavirran



Hiustenkuivain BHD006/00

Kohokohdat

1600 W:n kuivausteho

Tämä 1600 watin hiustenkuivain tuottaa

optimaalisen ilmavirran, jotta saat upean

tuloksen joka päivä.

ThermoProtect-lämpötila

ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa

optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa

hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa

saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa

hiukset hellävaraisesti.

Kääntyvä kahva

Pienikokoinen malli, jossa on taittuva kahva,

on helppo pakata, säilyttää ja ottaa mukaan

minne tahansa.

Yleisjännite

Tukee 110–240 volttia. Voit käyttää laitetta

kaikkialla.

3 joustavaa nopeusasetusta

Tässä hiustenkuivaimessa on kolme esivalittua

lämpö-/nopeusyhdistelmää, joiden avulla

täydellinen tyyli syntyy nopeasti ja helposti.

20 mm:n suutin

Suutin keskittää ilmavirran muotoilua ja

viimeistelyä varten.

Viileä puhallusilma

Cool shot -asetus tuottaa kylmän ilmavirran,

jolla viimeistelet kestävän tyylin.

Kätevä ripustuslenkki

Kahvan alaosassa on kumipintainen lenkki.

Sen avulla laitetta on helppo säilyttää kotona

tai vaikkapa hotellissa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

 



Hiustenkuivain BHD006/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Teho: 1600 W

Jännite: 110–127/220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Moottori: DC-moottori

Johdon pituus: 1,8 m

Väri/pinnoitus: ABS, kiiltävä ja matta

Ominaisuudet

Kääntyvä kahva

Kaksoisjännite

Lisäosien määrä: 1

Suutin / keskityssuutin

CoolShot

Ripustuslenkki

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Paino ja mitat

Tuotteen koko: 274 x 78 x 174 mm

Tuotteen paino (ilman pakkausta): 425 g
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