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Wygodna pielęgnacja włosów
Suszarka Philips ThermoProtect Essential o mocy 1800 W umożliwia szybkie suszenie włosów, zaś ustawienie

ThermoProtect zapewnia dodatkową ochronę. Sześć regulowanych ustawień temperatury i mocy nawiewu

zostało opracowanych z myślą o różnych potrzebach w zakresie suszenia.

Pielęgnacja włosów

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Efekty stylizacji jak w profesjonalnym salonie

Moc 1800 W zapewniająca szybkie suszenie

Koncentrator o średnicy 20 mm pomaga w precyzyjnym układaniu włosów

Suszarka: 6 ustawień temperatury/szybkości zapewnia wszechstronność suszenia

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Wygodne użytkowanie

Przewód zasilający o długości 1,8 m

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie
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Zalety

Moc 1800 W zapewniająca szybkie suszenie

Ta suszarka do włosów o mocy 1800 W

generuje silny strumień powietrza oraz

doskonałą moc suszenia, dzięki czemu

każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi

włosami.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

zapewnia stałą, łagodną temperaturę

umożliwiającą szybkie suszenie bez

przegrzewania włosów. Pozwala zachować

naturalną wilgotność oraz zdrowy i lśniący

wygląd włosów.

6 ustawień temperatury/szybkości

Suszarka: 6 ustawień temperatury/szybkości

zapewnia wszechstronność suszenia

Koncentrator 20 mm

Otwór nasadki 20 mm koncentruje przepływ

powietrza na konkretnych pasmach. Używaj

koncentratora do precyzyjnej stylizacji włosów

z suszarką i szczotką.

Zimny nadmuch

Profesjonaliści nie obędą się bez przycisku

Cool Shot, który umożliwia korzystanie z

intensywnego nadmuchu zimnego powietrza.

Używa się go po ułożeniu włosów w celu

wykończenia fryzury i nadania jej

ostatecznego kształtu.

Przewód o długości 1,8 m

Wygodne użytkowanie dzięki przewodowi

zasilającemu o długości 1,8 m.

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajduje się na

podstawie uchwytu. Pozwala on na łatwe

zawieszenie urządzenia w domu lub podczas

pobytu w hotelu.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Ustawienie ThermoProtect

Napięcie: 220 V

Moc: 1800 W

Długość przewodu: 1,8 m

Właściwości

6 ustawień temperatury / siły nadmuchu: 6

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe: Koncentrator

Serwis

2 lata gwarancji
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