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Uscare rapidă, consum

redus de energie

Philips DryCare Essential are un ventilator cu un design inovator, care atinge o

performanţă de uscare comparabilă cu cea a unui uscător de păr de 2100 W, cu un

consum de energie de numai 1600 W.*

Păr coafat frumos

Performanţă de uscare la 2100 W, cu un consum de energie de 1600 W

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

3 setări de căldură şi 2 de viteză pentru control deplin

Concentrator de 12 mm pentru un debit de aer lin, concentrat

Mai puţină deteriorare a părului

Mai puţină supraîncălzire cu distribuirea uniformă a căldurii

Setare de temperatură ThermoProtect

Uşor de utilizat

Cablu de 1,8 m pentru flexibilitate maximă

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă
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Repere

Tehnologie cu flux de aer PowerSmart

Noul design al ventilatorului îţi permite să

atingi o performanţă de uscare comparabilă cu

a unui uscător de păr de 2100 W (viteză de

uscare de aproximativ 5 g/min), cu un consum

de energie de numai 1600 W. Aceasta

echivalează cu o economie de energie de

23%*

Tratament cu ioni

Oferă părului tău îngrijire instantanee cu

tratament ionic. Ionii negativi elimină

electricitatea statică, tratează părul şi netezesc

cuticulele părului pentru a intensifica

strălucirea acestuia. Astfel se obţine un păr

mătăsos şi drept, care străluceşte frumos.

Distribuţie uniformă a căldurii

Caracteristica de distribuţie uniformă a căldurii

implică faptul că uscătorul utilizează un orificiu

de ieşire a aerului conceput special pentru a

asigura întotdeauna distribuirea uniformă a

căldurii în păr în timpul uscării - chiar şi la

temperaturi ridicate - şi previne formarea de

zone fierbinţi nocive. Astfel, părul tău

beneficiază de protecţie maximă împotriva

supraîncălzirii, ceea ce te ajută să ai un păr

sănătos şi strălucitor.

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

O setare profesională esenţială, Cool Shot

asigură un val de aer rece. Utilizează-l după

coafare, pentru a fixa şi finisa coafura.

Control precis

Configurează şi controlează cu uşurinţă setările

de căldură şi de viteză, pentru a crea coafura

perfectă. Alege dintre 3 setări de căldură şi 2

de viteză pentru control deplin şi pentru uscare

şi coafare precise

Concentrator de 12 mm

Concentratorul de 12 mm concentrează fluxul

de aer pentru o coafare de precizie. Ideal

pentru retuşări sau pentru fixarea coafurii.

Setare temperatură ThermoProtect

Setarea de temperatură ThermoProtect asigură

o temperatură optimă de îngrijire şi o protecţie

suplimentară împotriva supraîncălzirii părului.

Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine

rezultate excelente într-un mod delicat.

Cablu de 1,8 m

Cablu de 1,8 m.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.



Uscător de păr eficient energetic BHD029/00

Specificaţii

Caracteristici

Cap de coafare / Concentrator

Număr de accesorii: 1

Agăţătoare

Jet de aer rece

Tratament cu ioni

Service

2 ani garanţie

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50-60 Hz

Alimentare: 1600 W

Motor: Motor CC

Lungime cablu: 1,8 m

Tensiune: 220-240 V

 

* comparativ cu un uscător de păr Philips de 2100 W

(HP8230, IEC61855)

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2019‑07‑01

Versiune: 1.3.1

EAN: 08 71010 37717 91

www.philips.com

http://www.philips.com/

