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Бързо изсушаване, по-малка

консумация на енергия

Philips DryCare Essential има иновативен дизайн на вентилатора, достигащ производителност

на изсушаването, която може да се сравни с тази на 2100 W сешоар, а е само с 1600 W

консумация на енергия.*

Красиво оформена прическа

2100 W производителност на изсушаване при консумация от 1600 W

Подхранване с йони за лъскава, гладка коса

Хладната струя фиксира прическата ви

3 настройки за температура и 2 настройки за скорост за пълен контрол

12 мм концентратор за нежен, фокусиран въздушен поток

По-малко увреждане на косата

По-малко прегряване с технологията за равномерно разпределяне на топлината

Температурна настройка ThermoProtect

Лесна употреба

1,8 м кабел за максимална гъвкавост

Халка за лесно и удобно съхранение



Енергоефективен сешоар BHD029/00

Акценти

Технология на въздушния поток PowerSmart

Новият дизайн на вентилатора постига

производителност на изсушаване като при 2100 W

сешоар (сушилен капацитет 5 гр/мин) при консумация

на енергия само 1600 W. Това се равнява на 23%

пестене на енергия*

Подхранване с йони

Дайте на косата си моментална грижа с йонното

освежаване. Заредените отрицателни йони

елиминират статичното електричество, грижат се за

косата ви и заглаждат кутикулите на косъмчетата, за

да подсилят блясъка и гладкостта на косата.

Резултатът е гладка коса без накъсване с красив

блясък.

Равномерно разпределяне на топлината

Функцията за равномерно разпределяне на

топлината се възползва от уникалния дизайн на

изхода за въздух, за да осигури постоянно

равномерно разпределяне на топлината по косата ви

по време на сушене – дори при високи температури

– и защита срещу оформянето на опасни за косата

горещи точки. Така се осигурява перфектната защита

на косата ви от прегряване, за да я запазите здрава и

лъскава.

Хладната струя фиксира прическата ви

Задължителна професионална настройка, Хладната

струя предоставя полъх студен въздух. Използвайте

след оформяне, за да фиксирате и завършите

прическата си.

Прецизно управление

Лесно задавайте и управлявайте настройките за

температура и скорост, за да оформите идеалната

прическа. Избирайте между 3 настройки за

температура и 2 настройки за скорост за пълен

контрол и прецизно сушене и оформяне

12 мм концентратор

12 мм концентраторът фокусира въздушния поток за

прецизно оформяне. Чудесен както за малки

корекции, така и за цялостно оформяне на вашия

стил.

Настройка на температурата ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя

получавате най-добрите резултати, като щадите

косата си.

1,8 м кабел

1,8 м кабел.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Характеристики

Накрайник/концентратор

Брой приставки: 1

Халка за окачване

Студена струя

Подхранване с йони

Сервиз

2 години гаранция

Технически данни

Честота: 50 – 60 Hz

Захранване: 1600 W

Мотор: Постояннотоков мотор

Дължина на кабела: 1,8 м

Напрежение: 220-240 V

 

* в сравнение с 2100 W сешоар Philips (HP8230, IEC61855)
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