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1400 W

Care&Control

Összecsukható

 

HP8116/00

Még több gondoskodás a hajnak
Care&Control hajszárító

Szabályozza a hajszárítást az új, 1400 W-os Care &Control hajszárítóval

Gyönyörűen formázott haj

1400 W-os gyors és kíméletes szárítás

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Kevésbé károsítja haját

Hideglevegő-beállítás a kíméletes szárításhoz

Egyszerű használat

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

Beépített szűkítőfej a hatékonyabb hajszárításért

Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés

Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz

1,5 méteres hálózati kábel



Hajszárító HP8116/00

Fénypontok Műszaki adatok

1400 W a gyönyörű eredmény érdekében

Az 1400 W-os hajszárító optimális légáramlást

és kíméletes szárítóerőt biztosít a

mindennapos szépség érdekében.

Három könnyen kezelhető beállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a

tökéletes végeredmény érdekében. A három

különböző beállítás maximális

vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre

szabott formázáshoz.

Behajtható fogantyú

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az

eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító,

amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért

bárhová magával vihet.

Hatékony beépített szűkítőfej

Egyedi hajszárító, amelynél a fúvófej be van

építve az áramvonalas kivitelbe, a maximális

szárítási hatékonyság érdekében.

Kompakt kialakítás

Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású

hajszárító. Kis tömegű és könnyen kezelhető,

ráadásul olyan pici, hogy gyakorlatilag bárhol

elfér.

Akasztó az egyszerű tároláshoz

A gumírozott akasztó a fogantyú alján

helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget

biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni,

illetve a hotelben történő használat során.

 

Műszaki adatok

Teljesítmény: 1400 W

Vezetékhossz: 1,5 m

Szín/felület: fehér-rózsaszín

Feszültség: 220 V

Jellemzők

Behajtható fogantyú

Hideglevegő-fokozat: Nem

Beállítások: 3 hő- és sebességfokozat

Akasztógyűrű

Szerviz

2 év garancia

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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