
„Pro“ plaukų
džiovintuvas

DryCare

 
2300 W

Kintamosios srovės variklis

105 km/val.

 

BHD177/00

Įspūdinga kokybė, maksimalus žvilgesys
4 kartus daugiau jonų

„Philips DryCare Pro AC“ džiovintuve naudojamas profesionalus AC variklis, kuris

pasiekia iki 105 km/val. oro srauto greitį, kad galėtumėte džiaugtis greitais ir

profesionaliais rezultatais. 4 kartus daugiau jonų palyginti su kitais „Philips“

modeliais, todėl plaukai blizgės ir atrodys dar šauniau.

Puikiai sušukuoti plaukai

4 kartus daugiau jonų maksimaliam žvilgesiui

2300 W – didelė džiovinimo galia

7 mm modeliavimo antgalis tobulam modeliavimui

Greitas džiovinimas, galingas kintamosios srovės variklis

Purenimo šepetys padidina garbanotų ir stangrių šukuosenų apimtį

Nuspauskite ir atleiskite šalto oro srovės mygtuką, kad užfiksuotumėte šukuoseną

Mažiau pažeidžiami plaukai

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Paprasta naudoti

Šeši patogūs greičio ir karščio nustatymai visiškai kontrolei
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Ypatybės

Maksimalus žvilgesys su jonizuojančia

priežiūra

Suteikite savo plaukams purumo su jonų

kondicionavimo įrenginiu. Šis plaukų

džiovintuvas išskiria 4 kartus daugiau

neigiamų jonų nei kiti „Philips“ plaukų

džiovintuvai. Galėsite džiaugtis gražiais

žvilgančiais, tiesiais ir glotniais plaukais.

Spindėkite!

7 mm antgalis

7 mm antgalio anga nukreipia oro srautą, kad

galėtumėte pagražinti tam tikras sritis. Puikiai

tinka, kai norite pagražinti šukuoseną ar sukurti

savo stilių.

Šalto oro srovė

Būtina profesionali funkcija – šio naujo šalto

oro srovės mygtuko nebereikia laikyti

nuspausto, norint naudotis funkcija. Šios

funkcijos dėka pučiama intensyvi šalto oro

srovė ir ji naudojama norint užbaigti

modeliavimą ir sukurti stilių.

Kintamosios srovės variklis

„Philips DryCare Pro“ džiovintuve naudojamas

profesionalus 2300 W galios kintamosios

srovės variklis, kuris pasiekia iki 105 km/val.

oro srauto greitį, kad galėtumėte džiaugtis

greitais ir profesionaliais rezultatais.

2300 W galia

„DryCare Pro“ džiovintuvas pasižymi galingu

2300 W oro srautu ir profesionaliais

džiovinimo ir modeliavimo rezultatais.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas –

optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma

plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro

srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus

pasiekti saugiai.

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.

Purenimo šepetys

Šepetys paskirsto oro srautą tarp plaukų, juos

purena, padidina plaukų apimtį bei išlygina

garbanas. Norėdami pasiekti geriausių

rezultatų laikykite džiovintuvą virš pakaušio

ties šaknimis. Šepetys su plonomis kojelėmis

padidina plaukų apimtį, garbanoja, suformuoja

stangrią šukuoseną ir garbanas.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Galingumas: 2300 W

Maitinimas: 2300 W

Maitinimo laido ilgis: 2,0 m

Variklis: Kintamosios srovės variklis

Savybės

Sulankstoma rankena: Ne

Šalto oro funkcija

Dvejopa įtampa: Ne

Keraminė danga

Jonų kondicionavimas

Pakabinimo kilpa

Sklaidytuvas

Antgalis / siauras antgalis

Priedų skaičius: 2

Pridedamas kelioninis krepšelis: Ne

Techninė priežiūra

2 metų garantija

 

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2019‑07‑01

Versija: 3.0.1

EAN: 08 71010 37096 57

www.philips.com

http://www.philips.com/

