
 

 

Philips DryCare
Saç kurutma makinesi

2300 W
DC Motor

BHD282/00
Şık, güçlü ve hafif

Sizin için tasarlanmış hepsi bir arada kurutma çözümü
Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. 
Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması 
rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık mor tasarıma sahiptir.

Mükemmel șekilli saçlar
• Yüksek performans 2300 W kurutma
• Așırı kurutmayı önleyen seramik kurutma özelliği
• Kurutmadan sonra stilinizi sabitlemek için Cool Shot
• Hassas șekillendirme için 14 mm kurutma bașlığı
• Hacimli, bukleli ve kabarık modeller için hacim difüzörü

Daha sağlıklı saçlar
• Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım
• ThermoProtect sıcaklık ayarı

Kullanım kolaylığı
• Maksimum șekillendirme kontrolü için 3 ısı ve 2 hız ayarı
• Hafif, rahat tasarım
• 2 m güç kablosu

Șık tasarım
• İnce ve șık tasarımlı saç kurutma makinesi



 Güçlü 2300 W kurutma

Philips DryCare 2300 W, ihtiyacınız olan güce 
sahiptir. Hızlı ve güçlü 2300 W hava akıșı 
sayesinde harika șekillendirme sonuçları sunar.

Așırı kurutma ve yumușatma olmadan
Philips DryCare saçınızın așırı kurumasını 
engellemek üzere seramik parçaya sahiptir. Bu 
parça kızılötesi ısı yayar. Bu sıcaklık sayesinde 
saç iç kısımdan hassas bir șekilde kurutulup 
düzleștirilir. Așırı kuruma önlenirken bir 
yandan da saç hızlı ve etkili bir biçimde 
kurutulmuș olur.

İYONİK parlaklık ve bakım

Philips DryCare, düz ve elektriklenmeyen 
saçlara sahip olmak için İYONİK parlaklık katan 
düğmeye sahiptir. Yüklü negatif iyonlar statik 
elektriklenmeyi önler, saçları yumușatır ve 
bakım yapar. Sonuç düz ve harika parlak saçlar.

Soğuk Hava Üfleme

Philips DryCare, önem tașıyan Cool Shot 
düğmesine sahiptir. Cool Shot stilinize son 
dokunușu yapmak için soğuk hava akımı sağlar.

Hacim difüzörü
Philips DryCare; hacim, bukle ve kabarıklık 
katmak üzere hacim difüzörüne sahiptir. En iyi 
sonuç için difüzörü bașın üst kısmına ve saç 
diplerine doğru tutun. Difüzörün ince dokulu 
uçları saça hacim kazandırır ve bukleleri 
șekillendirir.

14 mm kurutma bașlığı
14 mm'lik bașlığın dar ağzı hava akıșının belirli 
bölgelere yoğunlașmasını sağlar. Saç kurutma 
makinesi ve fırça ile kullanarak saçınıza 
istediğiniz șekli verin.

ThermoProtect ayarı

Philips DryCare, ThermoProtect ayarına 
sahiptir. Bu ayar saçı en etkili ancak en hassas 
șekilde kurutur. Saç, așırı ısınma olmadan hızlı 
bir șekilde kurur.

Tam kontrol

Philips DryCare, maksimum șekillendirme 
kontrolü için 3 ısı ve 2 hız ayarına sahiptir. Bu 
ayarlarla saç șekillendirmek oldukça kolaydır. 
Bu ayarları stilinize uygun gücü ve sıcaklığı elde 
etmek için kullanabilirsiniz.

Hafif tasarım

Philips DryCare yalnızca 407 gram 
ağırlığındadır. Bu sayede kullanımı ve tutması 
kolaydır. Hafif tasarımı güçten ödün vermeden 
saç șekillendirmeyi kolaylaștırır.

2 m kablo

Philips DryCare saç șekillendirme sırasında 
esneklik ve kolay kullanım için 2 m uzunluğunda 
güç kablosuna sahiptir.
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Teknik spesifikasyonlar
• Frekans: 50-60 Hz
• Watt: 2300 W
• Güç: 2300 W
• Kordon uzunluğu: 2,0 m
• Motor: DC Motor
• Gerilim: 220-240 V
• Renk/kaplama: Koyu Leylak Rengi

Özellikler
• Katlanabilir tutma yeri: Hayır
• Çift voltaj: Hayır

• Seyahat çantası: Hayır
• İyon bakımı
• Difüzör
• Bașlık/Kurutma Bașlığı
• Ek parça sayısı: 2
• Asma kancası
• Coolshot
• Seramik

Servis
• 2 yıl garanti
•
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