
 

Secador

DryCare Essential

 
Viagem

1600 W

3 reg. temperatura e velocidade

Pega desdobrável

 

BHD006/00

Compacto, potente e 20% mais silencioso*

Concebido por peritos em som da Philips

Este secador Essential Care da Philips oferece-lhe a potência e o cuidado de que

necessita e foi concebido para uma secagem mais silenciosa*, para uma melhoria

sonora de 20% em comparação com o HP4940. Agora pode desfrutar de uma

experiência potente e confortável para onde quer que vá.

Penteados maravilhosos

1600 W para uma secagem delicada

Regulação de temperatura ThermoProtect

3 posições de velocidade ajustáveis para uma secagem suave

Jacto frio fixa o seu penteado

Fácil de usar

Concebido para uma secagem mais silenciosa

Pega dobrável para uma arrumação fácil

Voltagem dupla para utilização internacional

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

Cabo de 1,8 m para máxima flexibilidade
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Destaques

1600 W para uma secagem delicada

Este secador de cabelo de 1600 W cria um

nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de

secagem delicada 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.

Jacto frio fixa o seu penteado

Uma regulação profissional obrigatória, a jacto

de ar frio fornece um fluxo frio de ar. Utilize

depois de modelar para definir e terminar o

seu penteado.

Secagem mais silenciosa

O design da grelha de entrada de ar permite

um maior fluxo de ar, enquanto o formato e o

tamanho do secador melhoram o fluxo do ar

através secador. O resultado: uma potência de

secagem mais rápida e mais eficaz. O

Essential Care da Philips de 1600 W possui

uma melhoria sonora de 20% em comparação

com o HP4940. Assim, pode secar o seu

cabelo de forma silenciosa, sem comprometer

o desempenho.

Pega desdobrável

Este secador possui uma pega dobrável,

tornando-o fácil de arrumar, guardar e levar

consigo para onde quer que vá.

Dupla voltagem

Voltagem dupla para utilização internacional

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.

Cabo de 1,8 m

Cabo de 1,8 m.

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

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 1600 W

Alimentação: 1600 W

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: ABS de alto brilho e mate

Motor: Motor de CC

Voltagem: 110-127/220-240 V

Características

Argola de suspensão

Pega desdobrável

Jacto de ar frio

Dupla voltagem

Bolsa de viagem incluída

Cerâmica: Não

Modelação por iões: Não

Número de acessórios: 1

Bico/concentrador

Difusor: Não

Assistência

2 anos de garantia

Peso e dimensões

Peso do produto (excl. embalagem): 450 g

Tamanho do produto: 125 x 80 x 245 mm

Dimensões da caixa-A: 356 x 283 x 273 mm

Peso da caixa-A: 370 g

Peso da caixa-F: 85 g

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2020‑04‑30

Versão: 4.1.1

EAN: 08 71010 36790 35

www.philips.com

http://www.philips.com/

