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Gyors szárítás, kisebb

energiafogyasztás

A Philips DryCare Essential az innovatív ventilátor kialakításának köszönhetően a

2100 W-os hajszárítókéhoz hasonló szárítási teljesítményt ér el, mindössze 1600

W energia felhasználásával.*

Gyönyörűen formázott haj

2100 W-os szárítási teljesítmény 1600 W-os energiafelhasználással

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Hideg levegő a frizura rögzítéséhez

3 hőfok- és 2 sebességbeállítás a teljes testreszabhatóság érdekében

12 mm-es keskeny fúvócső az egyenletesen koncentrált légáramlathoz

Kevésbé károsítja haját

Egyenletes hőelosztásos (EHD) technológia a túlmelegedés ellen

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

Egyszerű használat

1,8 m hosszú kábel a kényelmes használathoz

Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz



hajszárító BHD029/00

Fénypontok

PowerSmart légáram technológia

Az új ventilátor kialakítás lehetővé teszi, hogy

a szárítási teljesítmény elérje a 2100 W-os

teljesítményű hajszárítóét (szárítási mérték kb.

5 g/min) csupán 1600 W

energiafelhasználással. Ez megközelítőleg

23%-os energiatakarékosságot jelent*

Ionos kondicionálás

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás

segítségével. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj

fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény

csodálatosan fényes, sima és könnyen

fésülhető haj.

Egyenletes hőelosztás

Az egyenletes hőelosztást biztosító funkciónak

köszönhetően a hajszárító egyedien kialakított

légkimenetet használ, mely biztosítja hogy a

hő mindig egyenletes eloszlású legyen a

hajon szárítás közben - még magas

hőmérséklet esetében is - és megakadályozza

a hajkárosító forró pontok kialakulását. Ez

alapvető védelmet nyújt a hajnak a

túlmelegedés ellen, így az egészséges és

ragyogó marad.

Hideg levegő a frizura rögzítéséhez

Alapvető professzionális beállításként a hideg

levegő gomb erőteljes hideg levegőt fúj a

hajra, amit a hajformázás végén alkalmaznak a

frizura rögzítéséhez.

Precíz kezelés

A hőmérséklet- és sebességfokozatok

egyszerűen beállíthatók és szabályozhatók a

tökéletes forma létrehozásához. 3 hőmérséklet-

és 2 sebességfokozat közül választhat a teljes

szabályozás, a pontos szárítás és formázás

érdekében

12 mm-es keskeny fúvócső

A 12 mm-es keskeny fúvócső koncentrált

légáramot biztosít a precíziós

frizurakészítéshez. Kiválóan alkalmas a végső

igazítások elvégzésére.

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik,

és további védelmet nyújt a

hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul

erős légárammal érheti el a legjobb

eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

1,8 méteres kábel

1,8 méteres kábel

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Jellemzők

Fúvócső / keskeny fúvócső

Tartozékok száma: 1

Akasztógyűrű

Hideglevegő-fokozat

Ionos kondicionálás

Szerviz

2 év garancia

Műszaki adatok

Frekvencia: 50–60 Hz

Energiaellátás: 1600 W

Motor: Egyenáramú motor

Vezetékhossz: 1,8 m

Feszültség: 220–240 V

 

* 2100 W-os Philips hajszárítóval összehasonlítva

(HP8230, IEC61855)
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