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English

introduction
Congratulations on your purchase and welcome 
to Philips! To fully benefit from the support that 
Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
This new hairdryer has been specially designed to 
offer you comfortable and reliable drying at home 
or while travelling. It has a compact and lightweight 
design, making it easy to use. Its airflow dries your 
hair quickly, giving it the lustre, body and richness 
you love.

general description (Fig. 1)
A Air outlet grille
B Air inlet grille
C Foldable handle
D Hanging loop
E Slide switch with 3 heat/speed settings and off 

position
6: Strong airflow for fast drying 
5: Gentle airflow to protect damp hair from 
becoming too dry. 
4: Cool airflow to set your style 
0: Off

F Concentrator

important
Read this user manual carefully before you use the 
appliance and save it for future reference.

Danger
Keep the appliance away from water. Do not 
use it near or over water contained in baths, 
washbasins, sinks etc. When you use the 
appliance in a bathroom, unplug it after use. 
The proximity of water presents a risk, even 
when the appliance is switched off.
Do not insert metal objects into the air grilles 
to avoid electric shock.

Warning
Check if the voltage indicated on the appliance 
corresponds to the local mains voltage before 
you connect the appliance.
Check the condition of the mains cord 
regularly. Do not use the appliance if the 
plug, the mains cord or the appliance itself is 
damaged.
The mains cord cannot be replaced. If the 
mains cord is damaged, you must discard the 
appliance.
This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

Caution
For additional protection, we advise you to 
install a residual current device (RCD) in the 
electrical circuit that supplies the bathroom. 
This RCD must have a rated residual operating 
current not higher than 30mA. Ask your 
installer for advice.
Never block the air grilles.
If the appliance overheats, it switches off 
automatically. Unplug the appliance and let 
it cool down for a few minutes. Before you 
switch the appliance back on, check the grilles 
to make sure they are not blocked by fluff, hair, 
etc.
Always switch off the appliance before you put 
it down, even if it is only for a moment. 
Do not use the appliance on artificial hair.
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Do not use the appliance for any other 
purposes than intended.
Always unplug the appliance after use.
Do not wind the mains cord round the 
appliance.
Never use any accessories or parts from 
other manufacturers or that Philips does 
not specifically recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee becomes 
invalid.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards 
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled 
properly and according to the instructions in this 
user manual, the appliance is safe to use based on 
scientific evidence available today.

Using the appliance 
	 1	 	Put	the	plug	in	the	wall	socket.
	 2	 	Select	the	desired	setting	to	switch	on	the	

appliance:	(Fig.	2)
6:Strong airflow for fast drying. 
5: Gentle airflow to protect damp hair 
from becoming too dry.  
4: Cool airflow to set your style. 
0: Off.

	 3	 	To	dry	your	hair,	make	brushing	movements	
with	the	hairdryer	at	a	small	distance	from	
the	hair.
Concentrator

The concentrator enables you to direct the airflow 
at the brush or comb with which you are styling 
your hair.

	 1	 	To	connect	the	concentrator,	simply	snap	it	
onto	the	appliance.

	 2	 	To	disconnect	the	concentrator,	pull	it	off	the	
appliance	(Fig.	3).

Cleaning
Never	rinse	the	appliance	with	water.
	 1	 	Switch	off	the	appliance	and	unplug	it.
	 2	 	Clean	the	appliance	with	a	dry	cloth.
	 3	 	Before	you	clean	the	concentrator,	remove	

it	from	the	appliance.
	 4	 	Clean	the	concentrator	with	a	moist	cloth	or	

rinse	it	under	the	tap.
Make sure the concentrator is dry before you use 
or store it.

storage
Never	put	the	appliance	down	on	one	of	its	air	
grilles.	Always	put	it	on	one	of	its	sides.
Do	not	wind	the	mains	cord	round	the	appliance.
	 1	 	Switch	off	the	appliance	and	unplug	it.
	 2	 	Put	the	appliance	in	a	safe	place	and	let	it	cool	

down.
	 3	 	Store	the	appliance	in	a	dry	place	out	of	the	

reach	of	children.	
	 4	 	For	easy	storage,	hang	the	appliance	from	its	

hanging	loop	(Fig.	4).

Environment
Do not throw away the appliance with the 
normal household waste at the end of its life, 
but hand it in at an official collection point for 
recycling. By doing this, you help to preserve 
the environment (Fig. 5).
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guarantee & service 
If you need information or if you have a problem, 
please visit the Philips website at www.philips.
com or contact the Philips Customer Care Centre 
in your country (you find its phone number in 
the worldwide guarantee leaflet). If there is no 
Customer Care Centre in your country, go to 
your local Philips dealer or contact the Service 
Department of Philips Domestic Appliances and 
Personal Care BV.

Troubleshooting 
If problems arise with your hairdryer and you 
cannot solve them with the information below, 
please contact the nearest Philips service centre or 
the Philips Customer Care Centre in your country.

Problem Cause Solution

The 
appliance 
does not 
work at all.

Perhaps the 
socket to 
which the 
appliance 
has been 
connected is 
not live.

Make sure the 
socket is live.

The appliance 
may have 
overheated 
and switched 
itself off.

Unplug the 
appliance and let 
it cool down for 
a few minutes. 
Before you 
switch on the 
appliance again, 
check the grilles 
to make sure 
they are not 
blocked by fluff, 
hair, etc.

The appliance 
may not be 
suitable for 
the voltage 
to which it 
has been 
connected.

Make sure that 
the voltage 
indicated on 
the type plate 
of the appliance 
corresponds to 
the local mains 
voltage.

The mains 
cord of the 
appliance 
may be 
damaged.

The mains 
cord cannot be 
replaced. If the 
mains cord is 
damaged, you 
must discard the 
appliance.
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introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! 
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido 
pela Philips, registre o produto em www.philips.
com/welcome.
Este novo secador foi desenvolvido especialmente 
para oferecer uma secagem confortável e segura 
em casa ou durante a viagem. O design compacto 
e leve facilita a utilização. O fluxo de ar seca os 
cabelos rapidamente, deixando-os com o brilho, o 
volume e a maciez que você adora.

Descrição geral (fig. 1)
A Grade de saída de ar
B Grade de entrada de ar 
C Cabo dobrável
D Argola para pendurar
E Botão com 3 posições para regulagem da 

temperatura e desligamento.
6: Fluxo de ar forte para secagem rápida 
5: Fluxo de ar suave para proteger o cabelo 
úmido contra ressecamento. 
4: Fluxo de ar frio para definir o seu estilo 
0: Desligar

F Concentrador

importante
Leia este manual atentamente antes de usar o 
aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo
Mantenha o aparelho longe da água. Não 
coloque-o próximo ou sobre a água contida 
em banheiras, bacias, pias, etc. Quando usar o 
aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o 
uso. A proximidade da água é um risco, mesmo 
quando o aparelho está desligado.
Não insira objetos de metal nas grades de ar 
para evitar choque elétrico.

Aviso
Antes de ligar o aparelho, verifique se a 
voltagem indicada no aparelho corresponde à 
voltagem do local.
Verifique regularmente o fio. Não utilize o 
aparelho se o plugue, o fio e/ou o próprio 
aparelho estiverem danificados.
O fio não pode ser substituído. Se ele estiver 
danificado, o aparelho deve ser descartado.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas 
(inclusive crianças) com capacidades físicas, 
mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca 
experiência e conhecimento, a menos que 
sejam supervisionadas ou instruídas sobre o 
uso do aparelho por uma pessoa responsável 
por sua segurança.
Crianças pequenas devem ser supervisionadas 
para que não brinquem com o aparelho.

Cuidado
Para obter proteção adicional, recomendamos 
instalar um dispositivo de corrente residual 
(RCD) no circuito elétrico do banheiro. O 
RCD deve ter uma corrente de operação 
residual não superior a 30 mA. Peça 
informações ao instalador profissional.
Nunca obstrua as grades de ar.
Se o aparelho superaquecer, ele será desligado 
automaticamente. Desconecte-o e deixe-o 
esfriar por alguns minutos. Antes de ligá-lo 
novamente, verifique se as grades não estão 
obstruídas com pêlos, cabelos, etc.
Antes de colocar o secador de lado, mesmo 
que seja apenas por breves instantes, desligue-
o. 
Não use o aparelho em cabelos artificiais.
Não use o aparelho para nenhum outro fim.
Sempre desligue o aparelho após o uso.
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Não enrole o fio em volta do aparelho.
Nunca use acessórios ou peças de outros 
fabricantes ou que não sejam especificamente 
recomendados pela Philips. O uso dos mesmos 
invalida a garantia.

Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips atende a todos os padrões 
relacionados a campos eletromagnéticos. Se 
manuseado adequadamente e de acordo com as 
instruções deste manual do usuário, a utilização 
do aparelho é segura baseando-se em evidências 
científicas atualmente disponíveis.

Utilização do aparelho 
	 1	 	Conecte	o	plugue	à	tomada	elétrica.
	 2	 	Selecione	o	ajuste	desejado	para	ligar	o	

aparelho: (fig. 2)
6: Fluxo de ar forte para secagem rápida 
5: Fluxo de ar suave para proteger o cabelo 
úmido contra ressecamento. 
4: Fluxo de ar frio para definir o seu estilo. 
0:Desligar.

	 3	 	Para	secar	os	cabelos,	efetue	movimentos	
de	escovação	com	o	secador	a	uma	pequena	
distância	dos	cabelos.
Concentrador

O bocal concentrador de ar permite direcionar o 
fluxo de ar sobre a escova ou sobre o pente com 
que estiver secando / modelando o cabelo.

	 1	 	Para	conectar	o	concentrador,	basta	encaixá-
lo	no	aparelho.

	 2	 	Para	desconectá-lo,	puxe-o	do	
aparelho (fig. 3).

limpeza
Nunca	lave	o	secador.
	 1	 	Desligue	e	desconecte	o	aparelho	da	tomada.
	 2	 	Limpe	o	secador	com	um	pano	seco.
	 3	 	Antes	de	limpar	o	concentrador,	remova-o	do	

aparelho.
	 4	 	Limpe	o	concentrador	com	um	pano	úmido	

ou	lave-o	em	água	corrente.
Verifique se o concentrador está completamente 
seco antes de usá-lo ou guardá-lo.

Para guardar a aparelho
Sempre	que	colocar	o	secador	de	lado,	a	grade	
deve	estar	virada	para	o	lado	e	não	para	baixo.
Não enrole o fio em volta do aparelho.
	 1	 	Desligue	e	desconecte	o	aparelho	da	tomada.
	 2	 	Coloque	o	secador	em	local	seguro	e	deixe-o	

esfriar.
	 3	 	Guarde	o	aparelho	em	um	local	seco	fora	do	

alcance	de	crianças.	
	 4	 	O	aparelho	pode	ser	guardado	facilmente	

pendurado pela argola (fig. 4).

Meio ambiente
Não descarte o aparelho com o lixo 
doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a 
um posto de coleta oficial para que possa ser 
reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar 
o meio ambiente (fig. 5).

garantia e assistência técnica 
Se necessitar de informações ou tiver algum 
problema, visite a página da Philips em www.philips.
com ou contate o Atendimento ao Cliente Philips 
do seu país (os números de telefone encontram-
se no folheto da garantia mundial). Se não existir 
um Atendimento ao Cliente Philips no seu país, 
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dirija-se a um representante local da Philips ou 
contate o Departamento de Assistência Técnica de 
Eletrodomésticos e Cuidados Pessoais Philips.

resolução de problemas 
Se surgir um problema com o secador e você 
não puder solucioná-lo com as informações a 
seguir, entre em contato com a assistência técnica 
autorizada da Philips mais próxima ou com o 
Atendimento ao Cliente Philips do seu país.

Problema Causa Solução

O 
secador 
não 
funciona.

Provavelmente 
a tomada onde 
o secador está 
ligado não tem 
corrente elétrica.

Verifique se a 
tomada está 
alimentada.

O secador 
pode ter 
superaquecido 
e desligado 
automaticamente.

Desconecte 
o aparelho e 
deixe-o esfriar 
por alguns 
minutos. Antes 
de ligá-lo 
novamente, 
verifique as 
grades para 
ter certeza de 
que não estão 
bloqueadas com 
felpos, cabelos, 
etc.

O secador pode 
não ser adequado 
para a voltagem 
onde está ligado.

Certifique-se de 
que a voltagem 
indicada na placa 
do modelo 
do secador 
corresponde 
à voltagem do 
local onde o 
secador está 
sendo utilizado.

O fio do secador 
pode estar 
danificado.

O fio não pode 
ser substituído. 
Se ele estiver 
danificado, o 
aparelho deve 
ser descartado.
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