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Мощно сушене и защитена коса
Предпазвайте косата си, докато се радвате на бързо изсушаване. Избирайте от различните

настройки за скорост и температура, за да получите изсушаването, което желаете, или

изберете ThermoProtect за бързо изсушаване при постоянна щадяща температура.

Красиво оформена прическа

DC мотор и 2100 W мощен въздушен поток

Шест гъвкави настройки за скорост и температура за пълен контрол

Изключително тесен концентратор за перфектно почистване

Хладната струя фиксира прическата ви

По-малко увреждане на косата

ThermoProtect предпазва косата ви срещу прегряване

Лесна употреба

1,8 м захранващ кабел

Халка за лесно и удобно съхранение
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Акценти

Защита против прегряване 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.

Силно

Този сешоар Thermoprotect на Philips с мощност

2100 W за силен въздушен поток. Полученото

съчетание от мощност и скорост ускорява и улеснява

сушенето и оформянето на косата ви.

Прецизно управление

Необходимите скорост и температура се регулират

лесно, за да създадете идеалната прическа. Шестте

различни настройки ви дават пълен контрол за

прецизно и изкусно оформяне.

11 мм изключително тесен концентратор

Идеални резултати при оформяне и блестяща,

безупречна прическа с изключително тесния

концентратор за прецизно оформяне.

Студена струя

Професионална функция, с която всеки стилист

трябва да разполага. Бутонът CoolShot осигурява

силен приток на студен въздух. Използва се след

оформяне на прическата, за да я завърши и фиксира.

1,8 м кабел

Удобен за употреба, благодарение на дългия 1,8 м

захранващ кабел.

Халка за лесно съхранение

В основата на дръжката ще намерите гумирана кука.

Използвайте я за лесно съхранение у дома или ако

отсядате в хотел.

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

Керамично покритие: Не

Студена струя

Дифузер: Не

За две напрежения: Не

Сгъваема дръжка: Не

Халка за окачване

Подхранване с йони: Не

Накрайник/концентратор

Брой приставки:

Брой приставки:

1

Включва калъф за пътуване: Не

Сервиз

2 години гаранция

Технически данни

Цвят/покритие: Матово черно

Дължина на кабела: 1,8 м

Честота: 50 – 60 Hz

Честота: 50 – 60 Hz

Мотор: Постояннотоков мотор

Захранване: 2100 W

Напрежение:

220 – 240 V

Мощност: 2100 W
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