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Torkar snabbt, förbrukar

mindre energi

Philips hårtork DryCare Essential har en innovativt utformad fläkt som uppnår en

torkningsprestanda som är jämförbar med en hårtork på 2 100 W, samtidigt som

den endast drar 1 600 W i energi.*

Vackert stylat hår

2 100 W torkningsprestanda med 1 600 W strömförbrukning

hårvårdande joniseringsfunktion för glansigt och krusningsfritt hår

Kalluftsfunktion fixerar frisyren

Tre värme- och två hastighetsinställningar för full kontroll

12 mm munstycke för ett jämnt, fokuserat luftflöde

Mindre slitage på håret

Mindre överhettning med EHD (Even Heat Distribution)

ThermoProtect-temperaturinställning

Lättanvänd

1,8 m lång sladd för maximal flexibilitet

Enkel krok för praktisk förvaring



Energieffektiv hårtork BHD029/00

Funktioner

PowerSmart-luftflödesteknik

Tack vare den nya utformningen av fläkten kan

du uppnå torkningsprestanda som är

jämförbara med en hårtork på 2 100 W

(torkhastighet på ungefär 5 g/min) med endast

1 600 W strömförbrukning. Detta motsvarar 23

% energibesparing*

Hårvårdande joniseringsfunktion

Ge håret en snabb och effektiv behandling med

hjälp av joniseringsteknik. Laddade negativa

joner förhindrar statisk elektricitet och

vårdar hårets porer för intensivare lyster och

glans. Resultatet blir ett lent och krusningsfritt

hår som är vackert glansigt.

Jämn värmefördelning

EHD-funktionen (Even Heat Distribution)

innebär att hårtorken använder ett unikt

designat luftutlopp som ser till att värmen alltid

fördelas jämnt i håret när du torkar det – även

vid höga temperaturer – och förhindrar

uppkomsten av skadliga heta punkter. Denna

funktion i hårtorken skyddar håret från

överhettning och låter det förbli friskt och

glansigt.

Kalluftsfunktion fixerar frisyren

Kalluftsfunktionen ger ett kallt luftflöde och är

ett måste. Efter stylingen använder du den för

att fixa till och forma frisyren.

Exakt kontroll

Ställ in och reglera enkelt värme- och

hastighetsinställningarna på hårtorken så att

du får precis den stil du vill ha. Välj mellan tre

värme- och två hastighetsinställningar för full

kontroll och exakt torkning och styling.

12 mm munstycke

Munstycket på 12 mm fokuserar luftflödet för

precisionsstyling. Det passar perfekt för

uppfräschningar eller för att ge håret en sista

finjustering.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturinställningen ger

optimal torktemperatur och extra skydd mot

överhettning av håret. Med samma kraftfulla

luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt

sätt.

1,8 m lång sladd

1,8 m lång sladd.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Funktioner

Munstycke/fönmunstycke

Antal tillbehör: 1

Upphängningsögla

Kall luft

Hårvårdande joniseringsfunktion

Service

2 års garanti

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 1 600 W

Motor: DC-motor

Sladdlängd: 1,8  m

Spänning: 220-240 V

 

* jämfört med en 2 100 W hårtork från Philips (HP8230,

IEC61855)
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