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Kraftfull AC-motor

2 200 W torkeffekt
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2x så många joner** för glansigt
hår
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Snabb och kraftfull torkning

för professionella resultat

Philips Pro-hårtorken har en professionell AC-motor som når en lufthastighet på

upp till 130 km/h* för snabba och professionella resultat. Den har även

inställningen ThermoProtect för optimal temperatur som skyddar mot

överhettning.

Snabb torkning

Snabb torkning, kraftfull AC-motor

2 200 W med snabb, högeffektiv torkeffekt

Mindre slitage på håret

ThermoProtect-temperaturinställning

Dubbelt så många joner** för glansigt, krusningsfritt hår

Naturliga lockar och vågor värdiga röda mattan

Sex hastighets- och värmeinställningar för optimal kontroll

Kalluftsfunktion fixerar frisyren

9 mm fönmunstycke ger fokuserat luftflöde – perfekt för styling

Volymmunstycke ökar volymen, för lockar och spänstiga frisyrer
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Funktioner

Kraftfull AC-motor

Philips Pro-hårtorken har en högeffektiv AC-

motor som utvecklats för den professionella

marknaden. Den ger en lufthastighet på upp till

130 km/h för snabbt och effektivt resultat.

2 200 W effekt

Den här 2 200 W Pro-hårtorken har ett kraftfullt

luftflöde. Kombinationen av hög effekt och

hastighet gör det enklare och snabbare att

torka och forma håret.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturinställningen ger

optimal torktemperatur och extra skydd mot

överhettning av håret. Med samma kraftfulla

luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt

sätt.

Dubbelt så många joner**

Laddade negativa joner eliminerar statisk

elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer

så att hårets lyster och glans intensifieras.

Resultatet är lent, burrfritt hår som glänser. Den

joniska hårvården kommer från en avancerad

joniserare som genererar dubbelt så många

joner** jämfört med en standardjoniserare,

vilket gör att varje hårslinga behandlas på

bästa sätt från alla vinklar.

Kall luft

En proffsfunktion som du bara måste ha. Med

CoolShot-knappen får du ett intensivt kallt

luftflöde. Den används när du vill fixera frisyren

efter styling.

Exakt kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt

justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika

inställningar ger dig optimal kontroll för exakt

och skräddarsydd styling.

9 mm smalt fönmunstycke

Fönmunstyckets öppning på 9 mm koncentrerar

luftflödet för precisionsstyling på särskilda

hårpartier. Det perfekta tillbehöret för att borsta

medan du torkar och formar.

Volymmunstycke

Volymmunstycket fördelar luftflödet jämnt över

håret, ökar volymen och minimerar krusningar

under torkningen. För bästa resultat håller du

munstycket nära kronhåret och rothåret.

Munstyckets tunna piggar ger volym, maximal

tjocklek, spänst och hjälper till att forma lockar.
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Specifikationer

Omsorgsfulla tekniker

ThermoProtect-inställning

Joniskt vårdande: Dubbelt så många joner

Funktioner

Kalluftsfunktion

Förvaringskrok

Värme-/hastighetsinställningar: 6

Vikbart handtag: Nej

Tekniska specifikationer

Spänning: 220 V

Frekvens: 50-60 Hz

Wattal: 2 200 W

Effekt: 2 200 W

Sladdlängd: 2 m

Motor: AC

Torkningshastighet: upp till 130 km/tim*

Färg/behandling: Svart och violett

Tillbehör

Munstycke: 9 mm

Tillbehör

Tillbehör: Volymmunstycke

Service

2 års garanti

Vikt och mått

F-låda, vikt: 1,061 kg

Produktvikt (exkl. förp.): 0,728 kg

* Testad i Philips labb i Nederländerna 2018. Testad utan

munstycke på hastighetsinställning 2 och

värmeinställning 2.

* * Testad i labb i Kina 2018. Jämfört med mot Philips

BHD176.
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