Pro-hiustenkuivain
DryCare
Tehokas vaihtovirtamoottori
2 100 W:n kuivausteho
Ilmavirran nopeus jopa 130
km/h*
Ionikäsittelyllä saat kiiltävät
hiukset

Nopea ja tehokas kuivaus takaa
ammattilaistason tulokset
BHD272/00

Philips Pro -hiustenkuivaimessa on ammattitason vaihtovirtamoottori, jonka
muodostaman ilmavirran nopeus on jopa130 km/h*. Siinä on myös optimaalisen
lämpötilan ThermoProtect-asetus, joka suojaa ylikuumenemiselta.
Nopea kuivaus
Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta
2 100 W:n huipputehokas hiustenkuivain
Hellävaraisempi hiuksille
ThermoProtect-lämpötila-asetus
Ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset
Kiharat kuin suoraan kampaajalta
CoolShot takaa kestävän tyylin
Kuusi nopeus- ja lämpötila-asetusta optimaaliseen hallintaan
9 mm:n keskityssuutin keskittää ilmavirran ja helpottaa muotoilua

Pro-hiustenkuivain

BHD272/00

Kohokohdat
Tehokas vaihtovirtamoottori

ThermoProtect-lämpötila

Tarkka ohjaus

Philips Pro -hiustenkuivaimessa on tehokas
ammattitason vaihtovirtamoottori. Sen
muodostaman ilmavirran nopeus on jopa 130
km/h*, mikä takaa tuloksia nopeasti ja
tehokkaasti.

ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa
optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa
hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa
saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa
hiukset hellävaraisesti.

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä
helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella
asetuksella takaat optimaalisen hallinnan ja
saat varmasti haluamasi tuloksen.

2 100 W:n teho

Ionic Care

Tämä 2 100 W:n Pro-hiustenkuivain tuottaa
voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden
ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset
entistä nopeammin ja helpommin.

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät
hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä,
hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja.
Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

9 mm:n kapea keskityssuutin

Viileä puhallusilma

Ammattilaistasoinen CoolShot-painike tuottaa
voimakkaan kylmän ilmavirran. Sillä
viimeistelet kestävän tyylin.

Keskityssuutin kohdistaa ilmavirran 9 mm:n
aukon kautta pienelle alueelle. Se helpottaa
tarkkaa muotoilua ja sopii erityisesti harjan
avulla tehtävien föönikampausten luomiseen.

Pro-hiustenkuivain

BHD272/00

Tekniset tiedot
Hoitavat tekniikat
ThermoProtect-asetus
Ionic Care

Lisäosat
Suutin: 9 mm
Tekniset tiedot
Kuivausnopeus: jopa 130 km/h*
Moottori: AC
Jännite: 220 V
Taajuus: 50–60 Hz
Teho: 2100 W

Ominaisuudet
Lämpötila-/nopeusasetukset: 6
Viileä puhallusilma
Säilytyskoukku
Kääntyvä kahva: ei
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Virta: 2100 W
Johdon pituus: 1,8 m
Väri/pintaviimeistely: Musta ja laguuninvihreä
Huolto
2 vuoden takuu
Paino ja mitat
Tuotepakkauksen paino: 0,975 kg
Tuotteen paino (ilman pakkausta): 0,728 kg

* Testattu Philipsin laboratoriossa Alankomaissa vuonna
2018. Testattu ilman suutinta nopeus- ja lämpötilaasetuksella 2.

