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Wydajna i stylowa
Suszarka Philips DryCare Pro AC jest wyposażona w profesjonalny silnik AC, który

sprawia, że powietrze porusza się z prędkością nawet 95 km/h, dzięki czemu

urządzenie zapewnia szybkie i profesjonalne rezultaty. Można wygodnie suszyć

włosy tą lekką suszarką, którą łatwo się manewruje.

Doskonale wystylizowane włosy

Moc 2200 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Koncentrator 7 mm zapewnia doskonałe efekty modelowania

Pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Dyfuzor zwiększa objętość, pozwala tworzyć puszyste loki i sprężyste fryzury

Szybkie suszenie, wydajny silnik AC

Zimny nadmuch — intensywny strumień zimnego powietrza do utrwalenia fryzury

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Wygodne użytkowanie

Sześć regulowanych ustawień prędkości i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Mała waga



Suszarka Pro BHD176/00

Zalety

Blask i pielęgnacja

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie

antystatyczne. Naładowane ujemnie jony

zapobiegają elektryzowaniu się, pielęgnują

włosy i wygładzają ich łuski, nadając im

większy połysk. W rezultacie włosy stają się

cudownie gładkie, proste i lśniące.

Mała waga

Suszarka do włosów DryCare Pro firmy Philips

ma lżejszą konstrukcję o małych wymiarach,

dzięki czemu jest łatwiejsza w obsłudze. Jej

uchwyt ma ergonomiczny kształt, co ułatwia

trzymanie.

Strumień zimnego powietrza

Profesjonaliści nie obejdą się bez przycisku

zimnego nadmuchu, który zapewnia

intensywny nadmuch zimnego powietrza.

Używa się go po ułożeniu włosów w celu

nadania fryzurze ostatecznego kształtu.

Silnik AC

Suszarka DryCare Pro 2200 W firmy Philips

jest wyposażona w wydajny silnik AC

opracowany z myślą o profesjonalnych

zastosowaniach. Dzięki niemu powietrze

porusza się z prędkością nawet 95 km/h, co

zapewnia szybkie i satysfakcjonujące rezultaty.

Dyfuzor zwiększający objętość włosów

Dyfuzor rozprowadza strumień powietrza po

włosach, zwiększając ich objętość i

zmniejszając puszenie podczas suszenia. Aby

uzyskać najlepsze rezultaty, trzymaj dyfuzor

blisko skóry głowy, przy cebulkach włosów.

Delikatne wypustki masujące dyfuzora

zwiększają objętość, maksymalizują grubość,

sprężystość i ułatwiają układanie loków.

Moc 2200 W

Suszarka DryCare Pro o szybkim i wydajnym

nadmuchu zapewnia moc 2200 W

pozwalającą uzyskać profesjonalne efekty

suszenia i modelowania.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

zapewnia optymalną temperaturę suszenia

oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem

włosów. Przy identycznym, mocnym

nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć

włosy, nie niszcząc ich.

Dokładna kontrola

Łatwy wybór oraz regulacja ustawień

temperatury i prędkości pomagają w tworzeniu

idealnego stylu. 3 ustawienia temperatury i 2

ustawienia prędkości zapewniają pełną

kontrolę oraz umożliwiają dokładne suszenie i

modelowanie.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 2200 W

Moc: 2200 W

Długość przewodu: 1,8 m

Silnik: Silnik AC

Właściwości

Składany uchwyt: Nie

Zimny nadmuch

Przełącznik napięcia sieciowego: Nie

Powłoka ceramiczna: Nie

Pielęgnacja jonowa

Uchwyt do zawieszania

Dyfuzor

Nasadka / koncentrator

Liczba nasadek: 2

Etui podróżne w zestawie: Nie

Serwis

2 lata gwarancji
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