
Sušič vlasov
 

1400 W

Care&Control

Sklopné

 

HP8116/00

Lepšia starostlivosť o vaše vlasy
Sušič vlasov Care&Control

Majte sušenie vlasov pod kontrolou s novým 1400 W sušičom vlasov Care

&Control

Účesy s nádherným tvarom

1400 W na rýchle a jemné sušenie

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Menšie poškodenie vlasov

Nastavenie chladného vzduchu na šetrné sušenie

Jednoduché používanie

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

Integrovaná hubica na účinnejšie sušenie

Kompaktný dizajn pre jednoduchú obsluhu

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Šnúra s dĺžkou 1,5 m



Sušič vlasov HP8116/00

Hlavné prvky Technické údaje

1400 W pre nádherné výsledky

Tento 1400 W sušič vlasov vytvára optimálny

prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste

mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Tri flexibilné nastavenia

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý

konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia

poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru

pre vás.

Sklopná rúčka

Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná

rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič

vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka

čomu ho môžete mať neustále so sebou.

Účinná integrovaná hubica

Jedinečný sušič s hubicou integrovanou do

aerodynamického dizajnu – na maximálnu

účinnosť pri sušení.

Kompaktný dizajn

Veľkou výhodou tohto kompaktného a

ergonomického sušiča vlasov je jeho pokročilý

moderný dizajn. Vďaka nemu je sušič ľahký a

jednoducho sa ovláda, no zároveň je aj

dostatočne malý na to, aby ste ho mohli

odložiť prakticky kamkoľvek.

Háčik na jednoduché uskladnenie

Pogumovaný háčik sa nachádza na spodnej

časti rukoväte a poskytuje ďalšiu možnosť

odkladania. Je veľmi praktický najmä pri

použití v domácnosti alebo pri pobyte v hoteli.

Technické špecifikácie

Výkon vo wattoch: 1400 W

Dĺžka kábla: 1,5 m

Farba/povrchová úprava: bieloružová

Napätie: 220 V

Vlastnosti

Sklopná rúčka: áno

Chladný prúd: Nie

Nastavenie: 3 nastavenia teploty/rýchlosti

Závesná slučka: áno

Servis

Dvojročná záruka: áno

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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