
 

Vysoušeč vlasů

Essential

 

1 800 W

Ionizační péče

Sklopná rukojeť

Univerzální napájení

 

BHD007/00

Výkonné pečující vysoušení

na cestách

Vychutnejte si výkonné a šetrné vysoušení s fénem Philips Essential s příkonem

1 800 W a ionizační péčí pro lesklé vlasy. Kompaktní design se sklopnou rukojetí je

dokonalou volbou, ať jdete kamkoli.

Krásně upravené vlasy

Vysoušení s výkonem 1 800 W

Ionizační péče pro lesklé vlasy bez zacuchání

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Tlačítko Cool shot pro fixaci účesu

Snadné použití

Sklopná rukojeť pro snadné skladování

Univerzální napětí umožňuje používání všude na světě

3 flexibilní nastavení teploty a rychlosti

Háček pro snadné a pohodlné uskladnění

Nástavce

20mm tvarovací koncovka pro koncentrovaný proud vzduchu



Vysoušeč vlasů BHD007/00

Přednosti

Vysoušení s výkonem 1 800 W

Tento fén s výkonem 1800 W vytváří optimální

úroveň proudu vzduch a přináší nádherné

výsledky každý den.

Ionizační péče

Záporné ionty zamezují vytváření statické

energie, vyživují vlasy i pokožku hlavy a

vyhlazují povrch vlasů, které zůstávají krásně

hladké a lesklé.

ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect

poskytuje optimální teplotu při vysoušení a

nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se

stejně výkonným prouděním vzduchu získáte

nejlepší výsledky.

Sklopná rukojeť

Kompaktní provedení se sklopnou rukojetí

usnadňuje balení a skladování, takže si fén

můžete vzít kamkoli.

Univerzální napájení

Kompatibilní s napětím 110-240 voltů. Lze

použít na cestách kamkoli po světě.

3 nastavení rychlosti

Tento vysoušeč vlasů nabízí 3 předvolené

kombinace rychlostí/teploty pro rychlejší a

jednodušší dosažení dokonalého stylu.

20mm tvarovací koncovka

Tvarovací koncovka soustředí proud vzduchu

pro přesnější styling a konečné úpravy.

Impuls chladného vzduchu

Tlačítko Cool shot poskytuje proud chladného

vzduchu – nastavení, bez kterého se při

vytváření svého stylu neobejdete.

Háček pro snadné uskladnění

Na rukojeti najdete pogumovaný háček. Slouží

ke snadnému zavěšení doma nebo při pobytu

v hotelu.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Funkce

Ionizační péče: Ano

Sklopná rukojeť: Ano

Dvojí napětí: Ano

Počet nástavců: 1

Tvarovací koncovka: Ano

Coolshot: Ano

Včetně cestovního pouzdra: Ano

Háček pro zavěšení: Ano

Technické údaje

Výkon: 1800 W

Napětí: 110–127 / 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Motor: Motor DC

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: PC vysoký lesk a mat

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku: 125 x 80 x 245 mm

Hmotnost výrobku (bez obalu): 450 g

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2020‑06‑27

Verze: 5.1.1

EAN: 08 71010 36790 66

www.philips.com

http://www.philips.com/

