
Plaukų džiovintuvas

 

1200 V

„Salon Essential“

Sulenkiamas

 

HP8115/00

Geresnė plaukų priežiūra
„Care&Control“ plaukų džiovintuvas

Būkite patys atsakingi už savo plaukų džiovinimą naudodami naująjį „Care

&Control“ plaukų džiovintuvą, 1200 W.

Puikiai sušukuoti plaukai

1200 W švelnus džiovinimas – puikūs rezultatai

Trys patogūs nustatymai didesnei kontrolei

Mažiau pažeidžiami plaukai

Vėsaus oro nustatymas – švelnus džiovinimas

Paprasta naudoti

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Integruotas antgalis – dar efektyvesnis džiovinimas

Kompaktiškas dizainas - paprasta naudoti

Laido kablys patogiam saugojimui

1,5 m ilgio maitinimo laidas



Plaukų džiovintuvas HP8115/00

Ypatybės Specifikacijos

1200 V

Šis 1200 W plaukų džiovintuvas sukuria

optimalią oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl

kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Trys patogūs nustatymai

Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu,

paprastai nustatykite norimą greitį ir

temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria

kruopštų ir nuostabų stilių.

Sulankstoma rankena

Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma,

todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą

galima lengvai supakuoti ir visada turėti su

savimi.

Efektyvus integruotas antgalis

Unikalus džiovintuvas – antgalis integruotas

aptakioje konstrukcijoje, todėl užtikrinamas

didžiausias džiovinimo efektyvumas.

Kompaktiškas dizainas

Kompaktiškas ir ergonomiškas plaukų

džiovintuvas turi patogų šiuolaikinį dizainą. Jis

yra lengvas, paprastai naudojamas ir

pakankamai mažas, kad galima būtų laikyti

beveik visur.

Patogus kablys pakabinimui

Guminis kablys ant rankenos siūlo dar vieną jo

laikymo būdą, kuris ypač tinka naudojantis

prietaisu namuose arba viešbutyje.

 

Techniniai duomenys

Galingumas: 1200 W

Maitinimo laido ilgis: 1,5 m

Spalva / apdaila: balta ir žalsvai gelsva

Įtampa: 220 V

Savybės

Sulankstoma rankena

Šalto oro funkcija: Ne

Nustatymai: 3 karščio / greičio nustatymai

Pakabinimo kilpa

Techninė priežiūra

2 metų garantija

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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