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Zmogljivo delovanje,

elegantna zasnova

Sušilnik Philips DryCare Pro ima profesionalni motor AC, ki zagotavlja hitrost zraka

do 95 km/h za hitro in profesionalno urejanje. Ker je lahek, je njegova uporaba

enostavnejša, sušenje pa je vedno udobno.

Čudovito oblikovani lasje

2200 W za hitro in učinkovito sušenje

7 mm koncentrator za urejanje za popolno pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk

Hitro sušenje, zmogljiv motor AC

Hladen zračni tok utrdi pričesko

Manj poškodovanih las

Nastavitev temperature ThermoProtect

Enostavna uporaba

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Nizka teža



Profesionalni sušilnik BHD176/00

Značilnosti

Lesk in oblikovanje

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča

protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni

preprečujejo statično naelektrenost, negujejo

lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi

sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki

lasje brez kodrov.

Nizka teža

Sušilnik Philips DryCare Pro je lažje in

kompaktnejše zasnove, zato je njegova

uporaba udobnejša. Ročaj je ergonomske

zasnove, zato je oprijem enostaven in

zanesljiv.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija Cold Shot

zagotavlja močan sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za utrditev

pričeske.

Motor AC

Sušilnik Philips DryCare Pro 2200 W ima

zmogljiv motor AC, ki je bil razvit za

profesionalno tržišče. Proizvaja zrak hitrosti do

95 km/h za hitro in učinkovito sušenje.

Razpršilnik za več volumna

Razpršilnik za več volumna zrak porazdeli po

vseh laseh, kar poveča volumen in zmanjša

naelektrenost med sušenjem. Za najboljše

rezultate ga držite blizu temena in korenin, da

fino teksturirani elementi razpršilnika izboljšajo

volumen, gostoto, ustvarijo prožno pričesko in

kodre.

2200 W moči

Sušilnik DryCare Pro z 2200 W motorjem

proizvaja hiter in močan zračni tok za

profesionalno sušenje in oblikovanje.

Temperatura ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

omogoča optimalno temperaturo sušenja in

nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z

enako močnim zračnim tokom dobite najboljše

rezultate na nežen način.

Natančno upravljanje

Enostavno izbirajte in upravljajte nastavitve za

toploto in hitrost ter oblikujte popolno pričesko.

Izbirate lahko med 3 nastavitvami za toploto in

2 nastavitvama za hitrost za popoln nadzor ter

natančno sušenje in oblikovanje.

7 mm koncentrator

7 mm nastavek usmerja zračni tok za natančno

oblikovanje na določenih delih. To je idealen

nastavek za česanje med sušenjem in

oblikovanjem.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Moč: 2200 W

Napajanje: 2200 W

Dolžina kabla: 1,8 m

Motor: Motor AC

Značilnosti

Zložljiv ročaj: Ne

Hladen zračni tok

Dvojna napetost: Ne

Keramična prevleka: Ne

Oblikovanje pričeske z ioni

Obešalna zanka

Razpršilnik

Nastavke/koncentrator

Število nastavkov: 2

Priložena potovalna torbica: Ne

Servis

Dveletna garancija
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