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Kraftfull men varsam torkning

när du är på språng

Philips Essential-hårtork ger dig kraftfull torkning på 1 600 W samtidigt som den

vårdar håret med ThermoProtect-temperaturinställningen. Dess kompakta design

med vikbart handtag är det perfekta valet, vart du än reser.

Vackert stylat hår

1 600 W föningskraft

ThermoProtect-temperaturinställning

Kalluftsfunktion för att fixera frisyren

Lättanvänd

Vikbart handtag gör den enkel att förvara

Universalspänning för användning världen över

3 flexibla värme- och hastighetsinställningar

Enkel krok för praktisk förvaring

Tillbehör

20 mm munstycke för fokuserat luftflöde



Hårtork BHD006/00

Funktioner

1 600 W föningskraft

Den här hårtorken på 1 600 W ger optimalt

luftflöde så att du alltid får ett vackert resultat.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturinställningen ger

optimal torktemperatur och extra skydd mot

överhettning av håret. Med samma kraftfulla

luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt

sätt.

Vikbart handtag

Den kompakta designen med vikbart handtag

gör den lätt att packa ned, förvara och ta med

vart du än reser.

Universalspänning

Kompatibel med 110–240 volt. Kan användas

vart du än reser i världen.

3 flexibla hastighetsinställningar

Den här hårtorken har 3 förvalda

hastighets-/värmeinställningar och gör det

snabbt och enkelt att få en perfekt frisyr.

20 mm munstycke

Munstycket fokuserar luftflödet för

precisionsstyling och uppfräschningar.

Kalluftsfunktion

Kalluftsfunktionen ger ett kallt luftflöde – en

nödvändig inställning för att fixera och forma

frisyren.

Enkel förvaringskrok

Handtaget har en gummibelagd krok för att

hårtorken enkelt ska kunna förvaras hemma

eller på hotell.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Hårtork BHD006/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Wattal: 1 600 W

Spänning: 110–127/220–240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Motor: DC-motor

Sladdlängd: 1,8 m

Färg/behandling: ABS högblankt och matt

Funktioner

Vikbart handtag

Dubbel spänning

Antal tillbehör: 1

Munstycke/fönmunstycke

Kalluftsfunktion

Upphängningsögla

Service

2 års global garanti

Vikt och mått

Produktstorlek: 274 x 78 x 174 mm

Produktvikt (exkl. förp.): 425 g
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