
Product Picture

Vysoušeč vlasů Pro

DryCare

 
Výkonný motor AC

Vysoušecí příkon 2 100 W

Vysoká rychlost vzduchu až
130 km/h*

Ionizační péče pro lesklé vlasy

 
BHD272/00

Rychlé a výkonné vysoušení pro
profesionální výsledky
Vysoušeč vlasů Philips Pro je vybaven profesionálním motorem AC, který dosahuje rychlosti vzduchu až

130 km/h* pro rychlé a profesionální výsledky. K dispozici je také nastavení ThermoProtect pro optimální

teplotu, která chrání před přehřátím.

Zažijte rychlé vysoušení
Rychlé vysoušení, výkonný motor AC

2 100 W pro rychlé a výkonné vysoušení

Minimální poškození vlasů
Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Profesionální a stylový výsledný vzhled
Funkce Cool Shot zpevní účes

Šest nastavení rychlosti a teplot pro optimální ovládání

9mm koncentrátor zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu pro skvělé možnosti úprav účesu



Vysoušeč vlasů Pro BHD272/00

Přednosti Specifikace
Výkonný motor AC
Vysoušeč vlasů Philips Pro je vybaven vysoce

výkonným motorem AC vyvinutým pro

profesionální trh. Dosahuje rychlosti vzduchu

až 130 km/h* pro rychlé a účinné výsledky.

Příkon 2 100 W
Tento vysoušeč vlasů Pro o příkonu 2 100 W

vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná

kombinace výkonu a rychlosti urychluje a

usnadňuje sušení a úpravu účesu.

ThermoProtect
Nastavení technologie ThermoProtect

poskytuje optimální teplotu při vysoušení a

nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se

stejně výkonným prouděním vzduchu získáte

nejlepší výsledky.

Ionizační péče
Záporné ionty redukují vytváření statické

energie, upravují účes a uhlazují vlasové

kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.

Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes

bez zacuchání.

Proud chladného vzduchu
Nepostradatelná profesionální funkce tlačítka

Cool Shot poskytuje intenzivní proud

chladného vzduchu. Používá se k dokončení

a zpevnění účesu po jeho úpravě.

Přesné ovládání
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest

různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro

precizní a osobitou úpravu účesu.

9 mm úzký koncentrátor
V 9mm otvoru koncentrátoru se shromažďuje

proud vzduchu a napomáhá přesné úpravě

vlasů ve specifických oblastech. Ideální

nástavec pro česání během vysoušení

a úpravy.

 

Technologie zajišťující péči
Nastavení ThermoProtect

Ionizační péče

Funkce
Nastavení teploty/rychlosti: 6

Impuls chladného vzduchu

Háček na zavěšení

Sklopná rukojeť: Ne

Nástavce
Tvarovací koncovka: 9 mm

Technické údaje
Rychlost vysoušení: až 130 km/h*

Motor: střídavý proud

Napětí: 220 V

Frekvence: 50–60 Hz

Výkon: 2100 W

Spotřeba: 2100 W

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: Černá a lagunově zelená

Servis
2letá záruka

Hmotnost a rozměry
Hmotnost balení F: 0,975 kg

Hmotnost výrobku (bez obalu): 0,728 kg

* Testováno v laboratoři Philips v Nizozemsku

v roce 2018. Testováno bez hubice při nastavení:

rychlost 2 a teplota 2.
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