
Vysoušeč vlasů

 

Příkon 1 400W

Care&Control

Sklopný

 

HP8116/00

Kvalitní péče o vaše vlasy
Vysoušeč vlasů Care & Control

Vysoušejte své vlasy elegantně se 1 400W vysoušečem Care &Control

Krásně upravené vlasy

Rychlé a jemné vysoušení s příkonem 1 400 W

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Minimální poškození vlasů

Nastavení chladného vzduchu pro jemné vysoušení

Snadné použití

Sklopná rukojeť pro snadné přenášení

Integrovaná tryska pro efektivnější vysoušení

Snadné použití díky kompaktnímu provedení

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

1,5m napájecí kabel



Vysoušeč vlasů HP8116/00

Přednosti Specifikace

Příkon 1400 W pro krásné výsledky

Tento 1 400W vysoušeč vlasů je zdrojem

optimálního proudu vzduchu a umožňuje

jemné každodenní vysoušení se skvělými

výsledky.

Tři flexibilní nastavení

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný

výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou

kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Sklopná rukojeť

Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné

rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní

vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do

nejmenších prostorů a který lze vzít téměř

kamkoli.

Efektivní integrovaná tryska

Jedinečný vysoušeč vlasů, kde je tryska

integrována do jeho hladkého designu – pro

maximálně účinné vysoušení.

Kompaktní provedení

Tento kompaktní a ergonomický vysoušeč

vlasů využívá výhod inteligentního moderního

designu. Vysoušeč je proto lehký, snadno

ovladatelný a dostatečně malý pro uložení

téměř kdekoli.

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na

základně rukojeti a poskytuje další možnost

uložení, obzvláště pohodlné pro použití

v domácnosti nebo v hotelu.

 

Technické údaje

Příkon: 1 400 W

Délka kabelu: 1,5 m

Barva/povrch: bílá-růžová

Napětí: 220 V

Funkce

Sklopná rukojeť: Ano

Impuls chladného vzduchu: Ne

Nastavení: 3 nastavení teploty/rychlosti

Poutko pro zavěšení: Ano

Servis

2letá záruka: Ano

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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