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Võimas ja hoolitsev kuivatamine

ka kodust väljaspool

Philipsi juukseföön Essential pakub 1600 W võimast kuivatust, samal ajal kui

ThermoProtecti temperatuuriregulaator aitab hoolitseda teie juuste eest. Fööni

kompaktne disain ja kokkupandav käepide teevad sellest ideaalse reisikaaslase.

Kaunid soengud

1600 W kuivatusvõimsus

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

Jahe õhupahvak stiili kinnitamiseks

Lihtne kasutada

Kokkupandav käepide hõlpsaks hoiustamiseks

Universaalpinge kõikjal maailmas kasutamiseks

Kolm muudetavat temperatuuri- ja kiiruseseadistust

Mugav hoiustamiskonks hõlpsaks hoiustamiseks

Lisatarvikud

20 mm otsik suunatud õhuvoo jaoks



Föön BHD006/00

Esiletõstetud tooted

1600 W kuivatusvõimsus

1600 W föön tekitab optimaalse õhuvoo, mis

tagab kauni tulemuse iga päev.

ThermoProtecti temperatuur

ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab

optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb

täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest.

Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad

tulemused hoolitseval viisil.

Kokkupandav käepide

Kompaktne disain ja kokkupandav käepide

võimaldavad fööni kergesti kotti mahutada ja

endaga alati kaasa võtta.

Universaalpinge

Ühildub 110–240 voldiga. Võimalik kasutada

kõikjal maailmas.

Kolm muudetavat kiiruseseadistust

Föönil on 3 eelseadistatud temperatuuri- ja

kiiruseseadistust, et saaksite kiiresti ja hõlpsalt

saavutada täiusliku soengu.

20 mm otsik

Otsik tekitab suunatud õhuvoo, millega saate

soengut täpselt viimistleda.

Jahe õhupahvak

Jaheda õhuvoo seadistus tekitab külma õhu

pahvaku, mis kinnitab teie ilusa soengu.

Mugav hoiustamiskonks

Käepideme allosas on kummiga kaetud konks.

Selle abil saate fööni kodus või hotellis

ööbides kerge vaevaga hoiustada.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Aktiivvõimsus: 1600 W

Pinge: 110–127 ja 220–240 V

Sagedus: 50–60 Hz

Mootor: DC-mootor

Juhtme pikkus: 1,8 m

Värvus/viimistlus: ABS kõrgläikega ja matt

viimistlus

Omadused

Kokkupandav käepide

Kaks pinget

Tarvikute arv: 1

Otsak / õhusuunaja

CoolShot

Riputusaas

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Kaal ja mõõtmed

Toote suurus: 274 x 78 x 174 mm

Toote kaal (v.a pakend): 425 g
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