
Suszarka do włosów

 

1200 W

Salon Essential

Składana

 

HP8115/00

Lepsza pielęgnacja włosów
Suszarka Care&Control

Doskonałe suszenie włosów dzięki nowej suszarce Care&Control o mocy 1200 W.

Doskonale wystylizowane włosy

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Ustawienie chłodnego powietrza umożliwia łagodne suszenie

Wygodne użytkowanie

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Zintegrowana nasadka umożliwia skuteczniejsze suszenie

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie

Przewód zasilający 1,5 m



Suszarka do włosów HP8115/00

Zalety Dane techniczne

1200 W

Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W

generuje strumień powietrza o optymalnym

natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki

czemu każdego dnia możesz cieszyć się

pięknymi włosami.

Trzy regulowane ustawienia

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu uzyskania idealnego efektu

końcowego. Trzy regulowane ustawienia

pozwalają precyzyjnie wykonać idealną

fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Składany uchwyt

Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt

dzięki czemu z łatwością zmieści się w

najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać

ze sobą praktycznie wszędzie.

Skuteczna zintegrowana nasadka

Wyjątkowa suszarka z nasadką zintegrowaną z

nowoczesną konstrukcją — maksymalna

efektywność suszenia.

Kompaktowa konstrukcja

Ta kompaktowa i ergonomiczna suszarka

wykorzystuje pomysłowe, nowoczesne

wzornictwo. Dzięki temu jest lekka i łatwa w

użyciu, a jednocześnie tak mała, że można ją

przechowywać niemal wszędzie.

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajdujący się na

podstawie uchwytu pozwala na zawieszenie

urządzenia, co jest szczególnie przydatne w

domu lub podczas pobytu w hotelu.

 

Dane techniczne

Moc: 1200 W

Długość przewodu: 1,5 m

Kolor/wykończenie: biały i jasnozielony

Napięcie: 220 V

Właściwości

Składany uchwyt

Zimny nadmuch: Nie

Ustawienia: 3 ustawienia

temperatury/szybkości

Uchwyt do zawieszania

Serwis

2 lata gwarancji

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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