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Szybkie suszenie i

ochrona włosów

Chroń swoje włosy, nie rezygnując z szybkiego suszenia. Możesz wybierać

spośród różnych ustawień szybkości i temperatury, aby wysuszyć włosy w

wybrany sposób. Funkcja ThermoProtect służy do szybkiego suszenia w stałej,

łagodnej temperaturze.

Doskonale wystylizowane włosy

Silny nadmuch dzięki mocy silnika DC na poziomie 2100 W

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Bardzo wąski koncentrator umożliwia perfekcyjne układanie fryzury

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Mniejsza szkodliwość dla włosów

ThermoProtect chroni włosy przed przegrzaniem

Wygodne użytkowanie

Przewód zasilający o długości 1,8 m

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie
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Zalety

Funkcja ThermoProtect przeciw

przegrzewaniu

Ustawienie temperatury ThermoProtect

zapewnia optymalną temperaturę suszenia

oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem

włosów. Przy identycznym, mocnym

nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć

włosy, nie niszcząc ich.

Duża moc

Suszarka Philips ThermoProtect o mocy 2100

W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i

prędkości sprawia, że suszenie i układanie

włosów jest szybsze i prostsze.

Dokładna kontrola

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury.

Sześć różnych ustawień zapewnia pełną

kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać

idealną fryzurę dostosowaną do Twoich

potrzeb.

Bardzo wąski koncentrator — 11 mm

Doskonałe rezultaty i lśniące, zadbane włosy

dzięki bardzo wąskiemu koncentratorowi do

precyzyjnego modelowania.

Zimny nadmuch

Profesjonaliści nie obejdą się bez przycisku

zimnego nadmuchu, który zapewnia

intensywny nadmuch zimnego powietrza.

Używa się go po ułożeniu włosów w celu

wykończenia fryzury i nadania jej

ostatecznego kształtu.

Przewód o długości 1,8 m

Wygodne użytkowanie dzięki przewodowi

zasilającemu o długości 1,8 m.

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajduje się na

podstawie uchwytu. Pozwala on na łatwe

zawieszenie urządzenia w domu lub podczas

pobytu w hotelu.

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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Dane techniczne

Właściwości

Powłoka ceramiczna: Nie

Zimny nadmuch

Dyfuzor: Nie

Przełącznik napięcia sieciowego: Nie

Składany uchwyt: Nie

Uchwyt do zawieszania

Pielęgnacja jonowa: Nie

Nasadka / koncentrator

Liczba nasadek: 1

Etui podróżne w zestawie: Nie

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Kolor/wykończenie: Matowy czarny

Długość przewodu: 1,8 m

Częstotliwość: 50–60 Hz

Silnik: Silniczek prądu stałego

Moc: 2100 W

Napięcie: 220–240 V

Moc: 2100 W
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