
 

Σεσουάρ

EssentialCare

  1800 W

Ιόντα

Πτυσσόμενη λαβή

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε

τάση

 

BHD007/00

Αποτελεσματικό στέγνωμα με ευχάριστο ήχο* εν

κινήσει

Σχεδιασμένο από τους ειδικούς ήχου της Philips

Αυτό το πιστολάκι Philips EssentialCare σάς παρέχει την ισχύ και τη φροντίδα που χρειάζεστε

με πιο ευχάριστο ήχο, για αποτελεσματικό και ευχάριστο στέγνωμα. *Δοκιμάστηκε σε 75

γυναίκες στη Γαλλία το 2014

Εύκολη χρήση

Σχεδιασμένο για ευχάριστο ήχο

Καλώδιο 1,8 μ. για μέγιστη ευελιξία

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ για xρήση σε όλες τις χώρες

Άγκιστρο για εύκολη και πρακτική αποθήκευση

Πτυσσόμενη λαβή για εύκολη αποθήκευση

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

1800 W για τέλεια αποτελέσματα στεγνώματος

3 ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας, για απαλό στέγνωμα

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect
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Χαρακτηριστικά

Ευχάριστος ήχος

Η γρίλια εισόδου αέρα είναι ειδικά σχεδιασμένη

ώστε να επιτρέπει την αυξημένη ροή αέρα, ενώ το

σχήμα και το μέγεθος του σεσουάρ βελτιώνουν τη

ροή του αέρα μέσα στο σεσουάρ. Το αποτέλεσμα είναι

πιο γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα με

ευχάριστο ήχο*. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε μια

δυνατή και ευχάριστη εμπειρία. *Δοκιμάστηκε σε 75

γυναίκες στη Γαλλία το 2014.

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο 1,8 μ.

1800 W για τέλειο στέγνωμα

Αυτό το σεσουάρ 1800W δημιουργεί το ιδανικό

επίπεδο ροής αέρα και ισχύος στεγνώματος, για

εκπληκτικά αποτελέσματα κάθε μέρα.

3 ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας

Αυτό το σεσουάρ διαθέτει 3 προεπιλεγμένους

συνδυασμούς ταχύτητας/θερμότητας για να πετύχετε

γρήγορα και εύκολα το τέλειο στυλ.

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα

Μια επαγγελματική ρύθμιση άκρως απαραίτητη και

χρήσιμη, το κουμπί CoolShot παρέχει μια ριπή κρύου

αέρα. Χρησιμοποιήστε το μετά το φορμάρισμα για να

ολοκληρώσετε και να προσθέσετε την τελευταία

πινελιά στο στυλ σας.

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ για xρήση σε όλες τις

χώρες

Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση

Στη βάση της λαβής υπάρχει ένα ελαστικό άγκιστρο.

Χρησιμοποιήστε το για εύκολη αποθήκευση στο

σπίτι ή κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο.

Σύστημα ιονισμού

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση περιποίηση με το

σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα

εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό και, περιποιούνται

τα μαλλιά για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα. Το

αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά και λεία που δεν

φριζάρουν.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Εξάρτημα διάχυσης: Όχι

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ

Πτυσσόμενη λαβή

Κρίκος για κρέμασμα

Σύστημα ιονισμού

Αριθμός εξαρτημάτων: 1

Κεραμικό: Όχι

Kρύος αέρας

Στόμιο / λεπτό στόμιο

Συμπεριλαμβάνεται θήκη ταξιδίου

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρώμα/φινίρισμα: PC Γυαλιστερό και ματ

Συχνότητα: 50-60 Hz

Μοτέρ: Μοτέρ DC

Ισχύς: 1800 W

Μήκος καλωδίου: 1,8 μ.

Ρεύμα:

1800 W

Τάση: 110-127 / 220-240 volt

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας A: 356 x 283 x 273 χιλ.

Βάρος συσκευασίας A: 370 γρ.

Μέγεθος προϊόντος: 125 x 80 x 245 χιλ.

Βάρος προϊόντος (χωρίς τη συσκευασία): 450 γρ.

Βάρος συσκευασίας F: 85 γρ.
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