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Protecţie activă la căldură pentru

22 % mai multă strălucire*.

Alternarea continuă a jetului de aer cald cu jet de aer rece oferă o senzaţie plăcută

părului şi scalpului. Puterea de uscare de 2200 W şi setarea TurboBoost îţi oferă

uscare puternică şi rapidă şi coafarea de care ai nevoie.

Senzor ThermoBalance

ThermoBalance oferă protecţie activă împotriva căldurii

Păr coafat frumos

3 setări de căldură şi 2 de viteză pentru control deplin

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

Concentrator subţire de flux de aer pentru o periere perfectă

Putere de 2200 W pentru uscare rapidă, de înaltă performanţă

Difuzor cu masaj pentru a maximiza volumul şi a mări buclele

Jet turbo pentru uscare şi mai rapidă

Uşor de utilizat

Cablu de 1,8 m pentru flexibilitate maximă

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Mai puţină deteriorare a părului

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept



Uscător BHD186/00

Repere

Senzor ThermoBalance

ThermoBalance este o tehnologie inovatoare

de la Philips care oferă părului protecţie

inteligentă şi superioară. Senzorul

diagnostichează continuu căldura aerului şi

reglează constant temperatura pentru uscare

rapidă şi sănătoasă. Atunci când senzorul

ThermoBalance este activat, LED-ul este

aprins. Poţi apoi să simţi schimbări de

temperatură plăcute şi constante, împiedicând

formarea de puncte fierbinţi care deteriorează

părul. Părul şi pielea capului sunt protejate

activ şi constant împotriva supraîncălzirii.

Putere 2200 W

Acest uscător de păr de 2200 W creează un

flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de

putere şi viteză accelerează şi facilitează

uscarea şi coafarea părului.

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

O setare profesională esenţială, Cool Shot

asigură un val de aer rece. Utilizează-l după

coafare, pentru a fixa şi finisa coafura.

Control precis

Configurează şi controlează cu uşurinţă setările

de căldură şi de viteză, pentru a crea coafura

perfectă. Alege dintre 3 setări de căldură şi 2

de viteză pentru control deplin şi pentru uscare

şi coafare precise

Concentrator îngust de 11mm

Capul de coafare subţire concentrează fluxul

de aer prin orificiul de 11 mm pentru coafare

precisă în zone specifice. Grozav pentru retuşuri

sau pentru a-ţi defini stilul.

Difuzor cu masaj

Difuzorul asimetric cu masaj are un design

unic asimetric care este conturat pe cap, fiind

astfel mai uşor şi mai intuitiv de utilizat.

Difuzorul distribuie fluxul de aer pe păr, uscând

părul într-un mod mai sănătos, amplificând

volumul şi reducând firele rebele. Vârfurile din

cauciuc pot fi utilizate pentru a masa şi stimula

scalpul şi a îmbunătăţi vitalitatea părului.

Pentru rezultate excelente, ţine-l aproape de

calotă şi de zona rădăcinilor

şi permite vârfurilor de masare să sporească

volumul, să definească bucle şi să modeleze

cârlionţi.

Jet turbo

Butonul pentru jet turbo măreşte debitul de aer,

pentru a-ţi usca părul şi mai rapid.

Tratament cu ioni

Oferă părului tău o îngrijire imediată cu

tratament cu ioni. Ionii negativi elimină

încărcarea statică şi determină intensificarea

strălucirii şi a luciului părului. Astfel se obţine

un păr fin şi drept, care străluceşte frumos.

Cârlig pentru depozitare uşoară

La baza mânerului se află un cârlig cauciucat.

Utilizează-l pentru a-l depozita cu uşurinţă,

acasă sau la hotel.

Cablu de 1,8 m

Cablu de 1,8 m.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Putere: 2200 W

Alimentare: 2200 W

Motor: Motor CC

Lungime cablu: 1,8 m

Caracteristici

Mâner pliant: Nu

Tensiune dublă: Nu

Înveliş ceramic: Nu

Tratament cu ioni

Difuzor

Cap de coafare / Concentrator

Număr de accesorii: 2

Agăţătoare

Jet de aer rece

Husă de călătorie inclusă: Nu

Service

2 ani garanţie

* Setarea ThermoBalance vs cea mai ridicată setare a

produsului. Test efectuat pe păr european.
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