
Uscător de păr

 

1200 W

Salon Essential

Pliabil(e)

 

HP8115/00

Îngrijire mai bună pentru părul tău
Uscător de păr Care&Control

Controlează uscarea părului cu noul uscător de păr Care &Control de 1200 W.

Păr coafat frumos

Uscare delicată la 1200 W pentru rezultate frumoase

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Mai puţină deteriorare a părului

Setare aer rece pentru uscare delicată

Uşor de utilizat

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Duză integrată pentru o uscare mai eficientă

Design compact pentru manevrare uşoară

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Cablu de alimentare de 1,5 m



Uscător de păr HP8115/00

Repere Specificaţii

1200 W

Acest uscător de păr de 1200 W creează un

flux de aer optim şi o putere de uscare

delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.

Trei setări flexibile

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu

uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect.

Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi

personalizată.

Mâner pliant

Acest uscător de păr dispune de un mâner

pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic

şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele

mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.

Duză integrată eficientă

Un uscător unic, la care duza este integrată în

designul elegant - pentru o eficienţă maximă

de uscare.

Design compact

Compact şi ergonomic, acest uscător de păr

beneficiază de un design modern şi inteligent.

Prin urmare, uscătorul de păr are o greutate

redusă şi este uşor de utilizat, fiind în acelaşi

timp suficient de mic pentru a putea fi

depozitat practic oriunde.

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cârligul cauciucat este situat pe baza

mânerului şi asigură o altă opţiune de

depozitare, convenabilă mai ales pentru

utilizarea acasă sau la un hotel.

Specificaţii tehnice

Putere: 1200 W

Lungime cablu: 1,5 m

Culoare/finisaj: alb-lime

Tensiune: 220 V

Caracteristici

Mâner pliant

Jet de aer rece: Nu

Setări: 3 setări pentru căldură/viteză

Agăţătoare

Service

2 ani garanţie

 

Logo Philips Green

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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