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Hurtig tørring, mindre

energiforbrug

Philips DryCare Essential har et innovativt blæserdesign med en tørreevne, der kan

sammenlignes med en 2100 W tørrer, men med et energiforbrug på kun 1600 W.*

Flot, stylet frisure

2100 W tørreevne med 1600 W energiforbrug

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Kold luft sætter dit hår

3 varme- og 2 hastighedsindstillinger giver fuld kontrol

Fønnæb på 12 mm giver en glat, fokuseret luftstrøm

Mindre skade på håret

Even Heat Distribution-teknologien nedsætter faren for overophedning

ThermoProtect-temperaturindstilling

Nem at anvende

1,8m ledning giver maksimal fleksibilitet

Praktisk krog til nem opbevaring



Energibesparende hårtørrer BHD029/00

Vigtigste nyheder

PowerSmart luftstrømsteknologi

Det nye blæserdesign gør, at du kan opnå en

tørreevne svarende til en 2100 W-hårtørrer

(med tørreevne på ca. 5 g/min), selvom du kun

bruger 1600 W i energiforbrug. Dette svarer til

en energibesparelse på 23 %*

Ionisk behandling

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ionisk

behandling. Negativt ladede ioner eliminerer

statisk elektricitet, behandler og glatter håret

for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår,

der skinner smukt, er glat og uden krus.

Jævn varmefordeling

Even Heat Distribution-funktionen betyder, at

din føntørrer anvender en unikt designet

luftudgang, som sikrer, at varmen altid fordeles

jævnt over håret – selv ved høje temperaturer –

og forebygger skadelige "hot spots". Dette giver

den ultimative beskyttelse mod

overophedning, så dit hår holdes sundt og

glansfuldt.

Kold luft sætter dit hår

CoolShot er en uundværlig professionel

indstilling, der giver et skud kold luft. Brug den

efter stylingen til at sætte og færdiggøre

frisuren.

Præcis kontrol

Indstil og regulér både varme og hastighed, så

du kan skabe den perfekte stil. Vælg mellem 3

varme- og 2 hastighedsindstillinger, der giver

fuld kontrol og præcis føn og styling.

12 mm fønnæb

Fønnæb på 12 mm fokuserer luftstrømmen og

giver præcis styling. Perfekt til brug af

opfriskning af håret eller til individuel styling.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturindstillingen giver

optimal tørretemperatur og giver yderligere

beskyttelse mod overophedning af håret. Med

den samme kraftige luftstrøm får du de bedste

resultater på en skånsom måde.

1,8 m ledning

1,8 m ledning.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Funktioner

Mundstykke/fønnæb

Antal tilbehørsdele: 1

Ophængsstrop

Kold luft

Ionisk behandling

Service

2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm: 1600 W

Motor: Jævnstrømsmotor

Ledningslængde: 1,8 m

Spænding: 220-240 V

 

* Sammenlignet med en 2100 W Philips hårtørrer

(HP8230, IEC61855)
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