
 

Suszarka z technologią
SenseIQ i 3 nasadkami

Prestige

 
Spersonalizowana technologia

Zaawansowane programy
cyfrowe

Suszenie szybsze o 30%*

Zachowuje do 95%** nawilżenia

 

BHD827/00

Wyjątkowe włosy. Wyjątkowa pielęgnacja.
Suszarka SenseIQ: odczytuje, dostosowuje się i pielęgnuje

Nowa suszarka Philips Prestige z technologią SenseIQ odczytuje temperaturę

włosów i dostosowuje emitowane ciepło ponad 12 tysięcy* razy, aby zapobiec

przegrzewaniu. Dzięki temu włosy są zdrowe i lśniące.

Technologia SenseIQ

Spersonalizowane funkcje suszenia

Odczytuje temperaturę włosów

Dostosowuje wydajność suszenia

Mocny nadmuch powietrza

Pielęgnacja włosów

Wyjątkowa pielęgnacja włosów

Pielęgnacja jonowa

Wygodne użytkowanie

Zaawansowane programy cyfrowe

Prosty w obsłudze interfejs cyfrowy

Wyposażenie dodatkowe

Koncentrator

Odprężająca funkcja masażu skóry głowy

Dyfuzor zwiększający objętość włosów
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Zalety

Personalizacja

Technologia SenseIQ zapewnia suszenie

dostosowane do indywidualnych potrzeb

włosów. ODCZYTUJE. Cyfrowy czujnik

podczerwieni suszarki nieustannie odczytuje

temperaturę włosów, aby zapewnić ochronę

dopasowaną do indywidualnych potrzeb

użytkownika. DOPASOWUJE SIĘ. Inteligentny

procesor analizuje dane zarejestrowane przez

czujnik i dostosowuje temperaturę ponad 12

tysięcy razy w ciągu jednej sesji suszenia***,

aby zapobiec przegrzaniu włosów.

PIELĘGNUJE. Nasza technologia

odczytywania i adaptacji chroni włosy podczas

suszenia, zachowując nawet 95%**

naturalnego nawilżenia włosów.

Technologia odczytywania

Cyfrowy czujnik podczerwieni nieustannie

odczytuje temperaturę włosów, aby zapobiec

ich przegrzaniu. Podczas gdy inne suszarki

mierzą tylko temperaturę strumienia powietrza,

suszarka Philips z technologią SenseIQ mierzy

temperaturę włosów. Czujnik jest bardzo

precyzyjny i rozpoznaje nawet najmniejszą

zmianę, zapewniając spersonalizowaną

ochronę włosów.

Technologia adaptacji

Inteligentny mikroprocesor to mózg suszarki

SenseIQ. Analizuje on i dostosowuje

temperaturę strumienia powietrza ponad 12

tysięcy razy podczas sesji suszenia***, aby

zapewnić najwyższą wydajność oraz

pielęgnację indywidualnie dostosowaną do

potrzeb Twoich włosów. Technologia SenseIQ

umożliwia zaawansowaną kontrolę

temperatury, dzięki czemu chroni włosy w

wyjątkowy sposób.

Pielęgnacja

Podaruj swoim włosom luksusową pielęgnację.

Zachowaj nawet 95%** naturalnego nawilżenia

podczas suszenia, uzyskując piękne, zdrowe i

lśniące włosy.

Duża moc

Suszarka o innowacyjnej konstrukcji została

zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić

silny strumień powietrza, dzięki czemu czas

suszenia jest krótszy o 30%*.

Inteligentna technologia

Zaawansowane programy cyfrowe pozwalają

dostosować funkcje suszenia do

indywidualnych potrzeb poprzez automatyczny

wybór odpowiedniej temperatury i mocy

strumienia powietrza. Dostępne opcje to tryb

szybki, delikatny, ręczny, stylizacja, masaż

skóry głowy i loki. Aby szybko wysuszyć włosy,

wybierz tryb szybki, aby zapewnić im

dodatkową pielęgnację — tryb delikatny.

Możesz też skorzystać z trybu ręcznego, aby

wybrać własne ustawienie

temperatury/nadmuchu spośród trzech

dostępnych poziomów. Tryby stylizacji, loków

lub masażu skóry głowy są wybierane

automatycznie po podłączeniu odpowiedniej

nasadki.

Łatwość obsługi

Unikalny cyfrowy interfejs użytkownika można

obsługiwać za pomocą kciuka. Interfejs ten jest

wyposażony we wskaźnik LED, który ułatwia

nawigację podczas suszenia włosów. Osobny

przycisk zimnego nadmuchu pozwala w prosty

sposób utrwalić fryzurę.
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Dane techniczne

Technologie dbające o włosy

Technologia SenseIQ

Pielęgnacja jonowa: 2 razy więcej jonów

Wyposażenie dodatkowe

Koncentrator: 7 mm

Nasadka do masażu skóry głowy

Dyfuzor

Właściwości

Zimny nadmuch

Ucho do zawieszania

Dane techniczne

Napięcie: 240 V

Moc: 1800 W

Długość przewodu: 2 m

Serwis

2 lata gwarancji

 

* Szybsza w porównaniu z suszarką BHD004 o mocy

1800 W

* * Testowane w trybie delikatnym po 5 minutach

suszenia

* * * W oparciu o średni czas suszenia wynoszący 7 minut

* * * * W por. z modelem Philips HP8280
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