
 

Cestovný sušič
vlasov

Essential

 
1600 W

Nastavenie ThermoProtect

Sklopná rúčka

Univerzálne napätie

 

BHD006/00

Výkonné sušenie a starostlivosť

na cestách

Sušič na vlasy Philips Essential poskytuje nielen výkonné 1600 W sušenie vlasov,

no vďaka nastaveniu teploty ThermoProtect sa o ne aj stará. Jeho kompaktný

dizajn so sklopnou rukoväťou je perfektnou voľbou, nech sa vydáte kamkoľvek.

Účesy s nádherným tvarom

Sušiaci výkon 1 600 W

Nastavenie teploty ThermoProtect

Chladný prúd vzduchu na zafixovanie účesu

Jednoduché používanie

Sklopná rúčka pre ľahké odkladanie

Univerzálne napätie pre použitie na celom svete

3 flexibilné nastavenia teploty a rýchlosti

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Nadstavce

20 mm hubica na sústredený prúd vzduchu
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Hlavné prvky

Sušiaci výkon 1 600 W

Vďaka tomuto 1 600 W sušiču vlasov, ktorý

vytvára optimálny prúd vzduchu, bude váš

každodenný účes dokonalý.

Teplota ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú

ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou

rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz

dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším

spôsobom.

Sklopná rúčka

Kompaktný dizajn so sklopnou rúčkou uľahčuje

balenie, odkladanie a prenášanie sušiča

vlasov, nech sa vydáte kamkoľvek.

Univerzálne napätie

Kompatibilné s napätím 110 – 240 V.

Zariadenie môžete použiť na cestách kdekoľvek

na svete.

3 flexibilné nastavenia rýchlosti

Sušič vlasov ponúka 3 prednastavené

kombinácie rýchlosti a tepla, vďaka ktorým

rýchlo a jednoducho vytvoríte dokonalý účes.

20 mm hubica

V hubici sa sústreďuje prúd vzduchu pre

precízne tvarovanie a úpravy.

Chladný prúd

Nastavenie chladného prúdu pôsobí na vlasy

dávkou studeného vzduchu, ktorý nesmie

chýbať pri zafixovaní vášho účesu.

Háčik na jednoduché uskladnenie

Na spodnej časti rúčky nájdete pogumovaný

háčik, vďaka ktorému môžete sušič jednoducho

uskladniť či ste doma alebo v hoteli.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Výkon vo wattoch: 1600 W

Napätie: 110 – 127/220 – 240 V

Frekvencia: 50 – 60 Hz

Motor: Motor na jednosmerný prúd

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: ABS vysokolesklá a

matná

Vlastnosti

Sklopná rúčka

Dvojité napätie

Počet nástavcov: 1

Hubica/koncentrátor

Coolshot

Závesná slučka

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 274 x 78 x 174 mm

Hmotnosť produktu (bez obalu): 425 g
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