
 

Vysoušeč s technologií
SenseIQ a 3 nástavci

Prestige

 
Jedinečná technologie pro vaše
vlasy

Inteligentní digitální programy

Výkonné vysoušení: o 30 %
rychlejší

Uchování až 95 % přirozené
vlhkosti vlasů

 

BHD827/00

Jedinečné vlasy. Jedinečná péče.
Fén s technologií SenseIQ: vnímá, přizpůsobuje se a pečuje

Fén Philips Series 9000 s technologií SenseIQ analyzuje teplotu vlasů více než 12

000krát v průběhu jednoho vysoušení**, čímž zamezuje přesušení vašich vlasů.

Užívejte si krásné, zdravé vlasy, které budou zářit jako vy.

Technologie SenseIQ

Jedinečný zážitek z vysoušení vlasů

Snímá teplotu vlasů

Přizpůsobuje výkon vysoušení

Výkonný proud vzduchu

Péče o vaše vlasy

Pečuje o vaše vlasy jedinečně

Ionizační technologie

Snadné použití

Inteligentní digitální programy

Snadné digitální rozhraní

Nástavce

Tvarovací koncovka

Relaxační masážní nástavec

Difuzér pro vlny a objem
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Přednosti

Personalizované

Technologie SenseIQ poskytuje jedinečný

zážitek z vysoušení vlasů. VNÍMA. Digitální

infračervený senzor nepřetržitě snímá teplotu

vlasů, aby nedocházelo k jejich přesušení.

PŘIZPŮSOBUJE SE. Inteligentní mikroprocesor

analyzuje teplotu vašich vlasů více než 12

000krát v průběhu jednoho vysoušení**, čímž

zamezuje jejich přesušení. PEČUJE. Naše

jedinečná technologie chrání vlasy během

vysoušení. Vlasy si tak uchovají až 95 % své

přirozené vlhkosti.

Vnímá

Digitální infračervený senzor nepřetržitě snímá

teplotu vlasů, aby nedocházelo k jejich

přesušení. Zatímco některé vysoušeče měří

pouze teplotu vzduchu, vysoušeč Philips Series

9000 s technologií SenseIQ měří

teplotu samotných vlasů. Senzor dokáže

rozpoznat i nepatrné změny v teplotě vlasů,

upravit teplotu a zamezit tak jejich přesušení.

Přizpůsobuje se

Jednou z nejdůležitějších částí technologie

vysoušeče Philips Series 9000 je inteligentní

mikroprocesor, který analyzuje teplotu vlasů

více než 12 000krát v průběhu jednoho

vysoušení*, čímž vám poskytuje ten nejlepší

výkon bez rizika přesoušení vlasů. Technologie

SenseIQ navíc chrání vaše vlasy před

přesušením díky neustálému snímání jejich

teploty během vysoušení.

Pečuje

Dopřejte svým vlasům jedinečnou péči. Po

každém vysoušení si vlasy uchovají až 95 %

své přirozené vlhkosti, díky tomu zůstávají

krásně lesklé.

Výkonný

Inovativní fén je navržen tak, aby zajišťoval

silný proud vzduchu, takže si nyní můžete užít

o 30 % rychlejší vysoušení*.

Inteligentní

S tímto vysoušečem vytvoříte širokou paletu

stylingů, k jejichž dosažení vám pomohou

programy Fast-Gentle-Manual-Style-Curl-

Scalp. Manuálně můžete vybrat z programů

Fast-Gentle-Manual, nebo připojte jeden ze tří

nástavců, které mikroprocesor vysoušeče sám

rozpozná, propojí s příslušným programem

(Style-Curl-Scalp), a poté přizpůsobí ideální

teplotu vysoušení a sílu proudu vzduchu.

Snadné

Snadno ovladatelné digitální uživatelské

rozhraní je vybaveno LED kontrolkou pro

snadnou navigaci zatímco vysoušíte a

samostatné tlačítko Cool Shot pro fixaci účesu.

Styling

7mm ústí tvarovací koncovky soustřeďuje proud

vzduchu a zajišťuje tak precizní styling.

Tvarovací koncovku mikroprocesor po jejím

připojení sám propojí s programem „Style“.

Nástavec lze nicméně použít i v manuálních

programech „Dry“, „Gentle“ a „Manual“.

Relaxační

Masážní nástavec stimuluje pokožku hlavy a

podporuje proudění živin do vlasů. Program

„Scalp“ se vybere automaticky, když je

připojen nástavec. Měkký vibrující nástavec

pomáhá stimulovat krevní oběh a přivádět

kyslík a výživu. Tyto přirozené živiny přispívají

ke zdraví vašich vlasů, zatímco vibrující povrch

nástavce masíruje pokožku vaší hlavy.
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Specifikace

Technologie zajišťující péči

Technologie SenseIQ

Ionizační péče: dvojnásobné množství iontů

Nástavce

Tvarovací koncovka: 7 mm

Masážní nástavec

Difuzér

Funkce

Proud chladného vzduchu

Háček na zavěšení

Technické údaje

Napětí: 240 V

Výkon: 1800 W

Délka kabelu: 2 m

Servis

2letá celosvětová záruka

 

* Rychlejší než BHD004 a srovnatelné 1 800W fény

* * Testováno v programu „Gentle“ po pěti minutách

vysoušení.

* ** Při průměrné době vysoušení vlasů 7 minut.

* * * * Ve srovnání s modelem Philips HP8280
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