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DryCare Essential

 

„DryCare Essential“

„Ionic“

 

BHD029/00

Džiovinkite greitai ir suvartokite

mažiau energijos

„Philips“ sukurtas pažangus „DryCare Essential“ išsiskiria unikalia konstrukcija, o jo

džiovinimo efektyvumas prilygsta 2 100 W džiovintuvui, suvartojant tik 1 600 W

energijos.*

Puikiai sušukuoti plaukai

2 100 W džiovinimo rezultatai, naudojant 1 600 W galią

Jonų kondensacija žvilgantiems, glotniems plaukams

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

3 karščio ir 2 greičio nustatymai visiškai kontrolei

12 mm siauras antgalis, kad oras būtų pučiamas į vieną vietą

Mažiau pažeidžiami plaukai

Dėl tolygaus karščio paskirstymo plaukai neperkaista

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Paprasta naudoti

1,8 m laidas – maksimalus lankstumas

Laido kablys patogiam saugojimui
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Ypatybės

„PowerSmart“ oro srauto technologija

Dėl naujojo džiovintuvo dizaino, džiovinti

galite 2 100 W prilygstančia galia (džiovinimo

greitis maždaug 5 g/min), naudodami tik 1 600

W galią. Taip sutaupote 23 % energijos*

Joninis kondicionavimas

Pasirūpinkite plaukais naudodami jonų

kondicionavimą. Neigiami jonai purena

plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų

šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi.

Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais

plaukais.

Tolygus karščio paskirstymas

Tolygaus karščio paskirstymo funkcija reiškia,

kad džiovintuvas naudoja unikalaus dizaino

angą, kuri karštį visada paskirsto tolygiai ant

plaukų, net esant aukštai temperatūrai. Taip

plaukai apsaugomi nuo pažeidimų. Plaukai

visiškai apsaugomi nuo perkaitimo, todėl lieka

sveiki ir žvilgantys.

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Profesionalams svarbus nustatymas –

„CoolShot“, kurį pasirinkus pučiama šalto oro

srovė. Naudojamas norint užbaigti

modeliavimą ir sukurti stilių.

Tikslus valdymas

Lengvai nustatomi ir valdomi karščio ir greičio

nustatymai padės sukurti tobulą šukuoseną. 3

karščio ir 2 greičio nustatymai leidžia

kruopščiai išdžiovinti ir tiksliai suformuoti

šukuoseną

12 mm siauras antgalis

12 mm antgalis sukoncentruoja oro srovę, kad

būtų galima tiksliai modeliuoti. Puikiai tinka,

kai norite pagražinti šukuoseną ar sukurti savo

stilių.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas –

optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma

plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro

srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus

pasiekti saugiai.

1,8 m ilgio laidas

1,8 m ilgio laidas.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



Energiją taupantis plaukų džiovintuvas BHD029/00

Specifikacijos

Savybės

Antgalis / siauras antgalis

Priedų skaičius: 1

Pakabinimo kilpa

Šalto oro funkcija

Joninis kondicionavimas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Techniniai duomenys

Dažnis: 50-60 Hz

Maitinimas: 1600 W

Variklis: Nuolatinės srovės variklis

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Įtampa: 220–240 V

 

* palyginti su 2 100 W „Philips“ džiovintuvu (HP8230,

IEC61855)
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