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Eenvoudige haarverzorging
De Philips ThermoProtect Essential föhn van 1800 W droogt je haar snel en de ThermoProtect-stand verzorgt je

haar. De 6 flexibele warmte- en snelheidsinstellingen bieden voor ieder wat wils.

Betere haarverzorging

ThermoProtect-temperatuurinstelling

Professionele stylingresultaten

1800 W voor snel droogresultaat

Concentrator van 20 mm voor een nauwkeurige styling

Föhn: 6 verwarmings- en snelheidsstanden voor volledige flexibiliteit

Coolshot voor je eigen style

Gebruiksvriendelijk

Netsnoer van 1,8 m

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen
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Kenmerken

1800 W voor snel droogresultaat

Deze föhn van 1800 W creëert een krachtige

luchtstroom en heeft hoge droogkracht voor

prachtige, professionele resultaten, elke dag

weer.

ThermoProtect-temperatuur

Door de constante temperatuur van de

ThermoProtect-stand kun je je haar snel

drogen zonder oververhitting en behoud je het

natuurlijke vochtgehalte van je haar, voor

glanzend haar dat er gezond uitziet.

6 hitte- en snelheidsstanden

Föhn: 6 verwarmings- en snelheidsstanden

voor volledige flexibiliteit

Concentrator van 20 mm

De opening in het mondstuk van 20 mm

concentreert de luchtstroom op specifieke

zones. Gebruik samen met de föhn en borstel

voor een precieze styling.

Koele luchtstoot

Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een

intense stroom koude lucht, een onmisbare

professionele functie. Het wordt na het stylen

gebruikt om het model te fixeren.

Snoer van 1,8 m

Handig in het gebruik dankzij het 1,8 m lange

netsnoer.

Ophanghaakje

Een rubberen haakje bevindt zich op de

onderkant van de handgreep. Voor het

eenvoudig opbergen thuis of in hotels.
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Specificaties

Technische specificaties

ThermoProtect-stand

Voltage: 220 volt

Wattage: 1800 W

Snoerlengte: 1,8 m

Kenmerken

Hitte- en snelheidsstanden: 6

Accessoires

Accessoires: Spuitkop

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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