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Föhn snel en verbruik

minder energie

Philips DryCare Essential heeft een innovatief ventilatordesign dat zorgt voor

droogprestaties die gelijk zijn aan een föhn van 2100 W maar slechts 1600 W

energie gebruikt.*

Prachtig gestyled haar

2100 W droogresultaat met 1600 W energieverbruik

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Coolshot voor je eigen style

3 warmtestanden en 2 snelheidsstanden voor volledige controle

12 mm concentrator voor gelijkmatige, gerichte luchtstroom

Minder beschadiging van je haar

Minder oververhitting met gelijkmatige warmteverdeling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

Gebruiksvriendelijk

Snoer van 1,8 m voor maximale flexibiliteit

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen



Energiezuinige föhn BHD027/00

Kenmerken Specificaties

PowerSmart-luchtstroomtechnologie

Het nieuwe ventilatordesign zorgt voor

droogprestaties die gelijk zijn aan een föhn

van 2100 W (droogsnelheid van ongeveer 5 g

per minuut) maar gebruikt slechts 1600 W

energie. Dit komt overeen met

energiebesparing van 23%*

Ionenconditioner

Verzorg uw haar onmiddellijk met

ionenconditioner. De negatieve ionen nemen

statische elektriciteit weg, verzorgen het haar

en sluiten de haarschubben, zodat het haar

nog intenser glanst. Het resultaat is glad en

pluisvrij haar met een mooie glans.

Gelijkmatige verdeling van warmte

Je föhn heeft een uniek ontworpen luchtsleuf

(EHD-functie) zodat de warmte altijd

gelijkmatig wordt verdeeld — ook bij hogere

temperaturen — en het haar niet plaatselijk

beschadigd raakt. Dit biedt een ultieme

bescherming voor het haar tegen oververhitting

en zorgt ervoor dat je haar gezond en glanzend

blijft.

Coolshot voor je eigen style

De Coolshot, een onmisbare professionele

instelling, zorgt voor een stoot koude lucht. Te

gebruiken na het stylen om uw kapsel te

fixeren.

Maximale controle

Stel de warmte- en snelheidsstanden

gemakkelijk in om de perfecte stijl te krijgen.

Kies uit 3 warmte- en 2 snelheidsstanden voor

volledige controle en nauwkeurig drogen en

stylen

Concentrator van 12mm

De 12 mm concentrator zorgt voor een gerichte

luchtstroom voor een nauwkeurige styling.

Geweldig voor het bijwerken of om je eigen

stijl te creëren.

ThermoProtect-temperatuur

De instelling ThermoProtect-temperatuur biedt

de optimale droogtemperatuur en extra

bescherming tegen oververhitting van het haar.

Met dezelfde krachtige luchtstroom krijgt u de

beste verzorgende resultaten.

Snoer van 1,8 m

Snoer van 1,8 m.

Ophanghaakje

Een rubberen haakje bevindt zich op de

onderkant van de handgreep. Voor het

eenvoudig opbergen thuis of in hotels.

Kenmerken

Mondstuk/compressor

Aantal hulpstukken: 1

Ophanglus

Koele luchtstoot

Ionenconditioner

Service

2 jaar garantie

Technische specificaties

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 1600 W

Motor: DC-motor

Snoerlengte: 1,8 m

Voltage: 220-240 V

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

* vergeleken met een 2100 W Philips-föhn (HP8230,

IEC61855)
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