
Сешоар
 

1200 W

Salon Essential

Сгъваем

 

HP8115/00

По-добра грижа за вашата коса
Сешоар Care&Control

Контролирайте сушенето с новия сешоар Care &Control 1200 W.

Красиво оформена прическа

1200 W нежно сушене за прекрасен резултат

Три гъвкави настройки за по-стриктен контрол

По-малко увреждане на косата

Настройка за хладен въздух за щадящо изсушаване

Лесна употреба

Сгъваема дръжка за лесно пренасяне

Вграден накрайник за по-ефективно сушене

Компактен дизайн за лесно боравене

Халка за лесно и удобно съхранение

Захранващ кабел 1,5 м



Сешоар HP8115/00

Акценти Спецификации

1200 W

Този сешоар с мощност 1200 W създава оптимално

ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване,

осигуряващи прекрасен резултат всеки ден.

Три гъвкави настройки

Необходимата скорост и температура могат лесно да

бъдат регулирани за създаване на идеален резултат.

Трите гъвкави настройки осигуряват прецизно и

изкусно оформяне на прическата.

Сгъваема дръжка

Този сешоар има предимството на сгъваемата

дръжка. Това го прави малък и компактен, а също и

лесен за побиране и в най-тясното пространство, за

да можете да го вземете практически навсякъде.

Ефективен вграден накрайник

Уникален сешоар, при който накрайникът е вграден в

аеродинамичния дизайн за максимална ефективност

при сушене.

Компактна конструкция

Компактен и ергономичен, този сешоар носи

предимствата на една интелигентна и модерна

конструкция. В следствие на това той е лек и лесен

за ползване, и в същото време достатъчно малък, за

да може да се съхранява практически навсякъде.

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на дръжката и

дава още една възможност за съхранение, особено

удобна за използване вкъщи или при отсядане в

хотел.

 

Технически данни

Мощност: 1200 W

Дължина на кабела: 1,5 м

Цвят/покритие: бяло-лайм

Напрежение: 220 V

Характеристики

Сгъваема дръжка

Студена струя: Не

Настройки: 3 степени за загряване/скорост

Халка за окачване

Сервиз

2 години гаранция

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑07‑08

Версия: 8.4.1

EAN: 08 71010 35948 57

www.philips.com

http://www.philips.com/

