
 

 

Philips DryCare Essential
Úsporný vysoušeč vlasů

DryCare Essential
Ionizační

BHD029/00
Rychlé schnutí, menší 

spotřeba energie
Vysoušeč Philips DryCare Essential je vybaven inovativním designem foukače, jehož výkon 
lze při příkonu 1600 W srovnat s vysoušeči s 2100 W.*

Krásně upravené vlasy
• Výkon 2100 W při příkonu 1600 W
• Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání
• Funkce Cool Shot zpevní účes
• 3 nastavení teploty a 2 nastavení rychlosti pro naprostou kontrolu
• 12mm koncentrátor zajišťuje plynulý, koncentrovaný proud vzduchu

Minimální poškození vlasů
• Nižší riziko přehřátí díky technologii rovnoměrné distribuce tepla (EHD)
• Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Snadné použití
• 1,8m kabel pro maximální flexibilitu
• Očko pro snadné a pohodlné uskladnění



 Technologie proudění vzduchu 
PowerSmart

Nový design foukače vám umožní dosáhnout 
výkonu, který lze při příkonu 1600 W srovnat 
s vysoušeči s 2100 W (míra vysoušení přibližně 
5 g/min). To se rovná úspoře energie ve výši 
23 %*

Ionizační technologie

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační 
technologie. Nabité záporné ionty redukují 
vytváření statické energie, upravují účes a 
uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a 
lesk vlasů. Výsledkem jsou hladké vlasy bez 
zacuchání, které se nádherně lesknou.

Rovnoměrné rozvádění tepla

Funkce rovnoměrné distribuce tepla znamená, 
že vysoušeč používá jedinečně navržený výstup 

vzduchu k zajištění toho, aby teplo bylo 
distribuováno velmi rovnoměrně i při vysokých 
teplotách, a tím brání poškození ohřívaných 
míst. Vlasy jsou tak dokonale chráněny před 
přehřátím a zůstanou zdravé a lesklé.

Funkce Cool Shot zpevní účes

Nutné profesionální nastavení, funkce Cool 
Shot zajistí výboj studeného vzduchu. Použití 
po stylingu k nastavení a dotvoření vlastního 
vzhledu.

Přesné ovládání

Snadné nastavení a ovládání nastavení teploty a 
rychlosti zajistí dokonalou úpravu vlasů. 
Vyberte si ze 3 nastavení teploty a 2 rychlostí 
pro úplnou kontrolu a přesné vysoušení i 
úpravy.

12mm koncentrátor

12mm koncentrátor zaměřuje průtok vzduchu 
pro přesný styling, je skvělý pro úpravy nebo 
nastavení vlastního stylu.

ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect 
poskytuje optimální teplotu při vysoušení a 
nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se 
stejně výkonným prouděním vzduchu získáte 
nejlepší výsledky.

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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Funkce
• Hubice/Koncentrátor: Ano
• Počet nástavců: 1
• Poutko pro zavěšení: Ano
• Funkce Cool Shot: Ano
• Ionizační technologie: Ano

Servis
• 2letá záruka: Ano

Technické údaje
• Frekvence: 50–60 Hz
• Spotřeba: 1600 W
• Motor: Motor DC
• Délka kabelu: 1,8 m
• Napětí: 220–240 V
•
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Specifikace
Úsporný vysoušeč vlasů
DryCare Essential Ionizační

* v porovnání s vysoušečem Philips (HP8230, IEC61855) o výkonu 
2100 W
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