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Ionizační

2200 W

 

BHD186/00

Aktivní ochrana před teplem

pro o 22 % větší lesk*.

Střídání horkého a studeného vzduchu zajišťuje příjemný pocit ve vlasech a na

kůži. Vysoušecí výkon 2200 W a nastavení TurboBoost vám poskytnou rychlé a

výkonné vysoušení.

Čidlo ThermoBalance

Čidlo ThermoBalance poskytuje aktivní teplotní ochranu

Krásně upravené vlasy

3 nastavení teploty a 2 nastavení rychlosti pro naprostou kontrolu

Funkce Cool Shot zpevní účes

Tenký koncentrátor proudu vzduchu pro dokonalé vyčesání

2200 W pro rychlé a výkonné vysoušení

Masážní difuzér maximalizuje objem a zvýrazňuje vlny

Funkce Turbo pro zvlášť rychlé vysoušení

Snadné použití

1,8m kabel pro maximální flexibilitu

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

Minimální poškození vlasů

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání



Vysoušeč vlasů BHD186/00

Přednosti

Čidlo ThermoBalance

ThermoBalance je inovativní technologií od

společnosti Philips, která poskytuje chytrou

a výjimečnou ochranu pro vaše vlasy. Snímač

nepřetržitě měří teplotu vzduchu a neustále ji

upravuje, aby vysoušení bylo rychlé a zdravé.

Když je aktivován snímač ThermoBalance,

rozsvítí se kontrolka LED. Poté si můžete

vychutnat příjemné a konstantní změny

teploty, které zabraňují vzniku horkých míst na

vašich vlasech. Vaše vlasy i pokožka jsou

neustále aktivně chráněny před přehřátím.

Výkon 2200 W

Tento profesionální 2200W vysoušeč vlasů

vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná

kombinace výkonu a rychlosti urychluje a

usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Funkce Cool Shot zpevní účes

Nutné profesionální nastavení, funkce Cool

Shot zajistí výboj studeného vzduchu. Použití

po stylingu k nastavení a dotvoření vlastního

vzhledu.

Přesné ovládání

Snadné nastavení a ovládání nastavení teploty

a rychlosti zajistí dokonalou úpravu vlasů.

Vyberte si ze 3 nastavení teploty a 2 rychlostí

pro úplnou kontrolu a přesné vysoušení i

úpravy.

11mm úzký koncentrátor

Tenká tvarovací hubice koncentruje proud

vzduchu skrze 11mm otvor, čímž se zajistí

přesné tvarování určitých oblastí. Skvěle se

hodí pro úpravy nebo fixaci účesu.

Masážní difuzér

Asymetrický masážní difuzér má jedinečný

asymetrický design, který je tvarem

přizpůsoben hlavě a usnadňuje intuitivní

použití. Difuzér rozšíří proud vzduchu na celou

hlavu a při vysoušení dodá vlasům zdravější,

větší objem. Současně omezuje zacuchání

a gumové výstupky mohou být použity

k masírování a stimulaci pokožky hlavy

a podpoře zdraví vlasů. Nejlepších výsledků

dosáhnete při držení u temene hlavy a

u kořínků, aby mohly masážní výstupky

difuzéru vytvořit co největší pružnost a tvarovat

lokny.

Funkce Turbo

Tlačítko funkce Turbo zesílí proud vzduchu,

čímž se vlasy rychleji vysuší.

Ionizační technologie

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační

technologie. Nabité záporné ionty redukují

vytváření statické energie a upravují účes, čímž

umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem jsou

hladké vlasy bez zacuchání, které se nádherně

lesknou.

Háček pro snadné uskladnění

Na základně rukojeti najdete pogumovaný

háček. Slouží k usnadnění skladování doma

nebo při pobytu v hotelu.

1,8m kabel

1,8m kabel.



Vysoušeč vlasů BHD186/00

Specifikace

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Příkon: 2200 W

Spotřeba: 2200 W

Motor: Motor DC

Délka kabelu: 1,8 m

Funkce

Sklopná rukojeť: Ne

Dvojí napětí: Ne

Keramický povrch: Ne

Ionizační technologie: Ano

Difuzér: Ano

Hubice/Koncentrátor: Ano

Počet nástavců: 2

Poutko pro zavěšení: Ano

Impuls chladného vzduchu: Ano

Včetně cestovního pouzdra: Ne

Servis

2letá záruka: Ano

* Nastavení ThermoBalance oproti nejvyššímu nastavení

výrobku. Testováno na evropských vlasech.
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