
 

Сешоар

Essential

  1600 W

Настройка ThermoProtect

Сгъваема дръжка

Универсално захранване

 

BHD006/00

Мощно щадящо сушене в

движение
Сешоарът Philips Essential ви осигурява мощно изсушаване от 1600 W, като същевременно

щади косата ви с настройката за температура ThermoProtect. Компактният му дизайн със

сгъваема дръжка е идеалният избор, където и да отидете.

Красиво оформена прическа

1600W мощност на сушене

Температурна настройка ThermoProtect

Студена струя за завършване на прическата

Лесна употреба

Сгъваема дръжка за лесно прибиране

Универсално напрежение за употреба в цял свят

3 гъвкави настройки за топлина и скорост

Халка за лесно и удобно съхранение

Приставки

20 мм накрайник за насочена въздушна струя



Сешоар BHD006/00

Акценти

1600W мощност на сушене

Този сешоар с мощност от 1600 W създава

оптимално ниво на въздушния поток за прекрасен

резултат всеки ден.

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.

Сгъваема дръжка

Компактният дизайн със сгъваема дръжка го прави

лесен за опаковане, съхранение и вземане на сешоара

навсякъде с вас.

Универсално захранване

Съвместима с напрежение 110 – 240 волта. Може да

се използва, където и да пътувате по света.

3 настройки на скорост

Този сешоар предлага 3 предварително избрани

комбинации от скорост/топлина, за да направи

постигането на идеалното оформяне бързо и лесно.

20 мм накрайник

Накрайникът насочва въздушния поток за прецизно

оформяне.

Студена струя

Хладната струя предоставя полъх студен въздух –

задължителна настройка за фиксиране и завършване

на прическата ви.

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.

 



Сешоар BHD006/00

Спецификации

Технически данни

Мощност: 1600 W

Напрежение: 110-127 / 220-240 V

Честота: 50 – 60 Hz

Мотор: Постояннотоков мотор

Дължина на кабела:

1,8 м

Цвят/покритие: ABS силен блясък и матиране

Характеристики

Сгъваема дръжка

За две напрежения

Брой приставки: 1

Накрайник/концентратор

Coolshot

Халка за окачване

Сервиз

2 години международна гаранция

Тегло и размери

Размери на продукта: 274 x 78 x 174 мм

Тегло на продукта (без опаковката): 425 г
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