
 

Matu fēns

Essential
 

1800 W

Jonu iedarbība

Salokāms rokturis

Universāls spriegums

 

BHD007/00

Jaudīga un saudzīga žāvēšana

ceļojuma laikā

Baudiet jaudīgu un saudzīgu matu žāvēšanu ar Philips Essential matu fēnu. Tam ir

1800 W žāvēšanas jauda un jonu iedarbības funkcija mirdzošiem matiem. Tā

kompaktais dizains ar salokāmo rokturi ir ideāla izvēle, lai kurp jūs dotos.

Skaisti ieveidoti mati

1800 W žāvēšanas jauda

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Vēsā gaisa plūsma jūsu stila radīšanai

Vienkārša lietošana

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Universāls spriegums izmantošanai visā pasaulē

3 pielāgojami karstuma un ātruma iestatījumi

Cilpiņa pakarināšanai

Piederumi

20 mm uzgalis koncentrētai gaisa plūsmai



Matu fēns BHD007/00

Izceltie produkti

1800 W žāvēšanas jauda

Šis 1800 W matu fēns nodrošina optimāla

līmeņa gaisa plūsmu nevainojamam

rezultātam katru dienu.

Jonu iedarbība

Negatīvi lādētie joni atbrīvo matus no statiskās

elektrības, kondicionē un nogludina to

kutikulas, lai palielinātu matu mirdzumu un

spīdumu.

ThermoProtect temperatūra

Temperatūras iestatījums ThermoProtect

nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un

sniedz papildu aizsardzību pret matu

pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa

plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā

veidā.

Salokāms rokturis

Kompaktais dizains ar salokāmo rokturi

atvieglo ierīces iepakošanu, uzglabāšanu un

pārvadāšanu, lai jūs varētu to ņemt līdzi visur,

kurp dodaties.

Universāls spriegums

Savietojams ar 110–240 V spriegumu. To var

izmantot jebkurā pasaules vietā.

3 pielāgojami ātruma iestatījumi

Šim matu fēnam ir 3 iepriekš iestatītas

ātruma/karstuma kombinācijas, lai jūs varētu

ātri un viegli iegūt ideālu matu sakārtojumu.

20 mm uzgalis

Uzgalis koncentrē gaisa plūsmu, sniedzot jums

iespēju precīzi veidot un atjaunināt matu

sakārtojumu.

Vēsā gaisa plūsma

Vēsā gaisa plūsma nodrošina auksta gaisa

pūšanu – iestatījums jūsu matu sakārtojuma

nofiksēšanai un pabeigšanai.

Cilpiņa pakarināšanai

Roktura pamatnē ir gumijas cilpa. Izmantojiet

šo cilpu, lai uzglabātu ierīci mājās vai,

uzturoties viesnīcā.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.



Matu fēns BHD007/00

Specifikācijas

Funkcijas

Jonu iedarbība

Salokāms rokturis

Divējāds spriegums

Uzgaļu skaits: 1

Uzgalis / koncentrators

CoolShot

Ceļojumu somiņa ir iekļauta komplektā

Uzglabāšanas cilpiņa

Tehniskā specifikācija:

Jauda: 1800 W

Spriegums: 110-127 / 220-240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Motors: DC motors

Vada garums: 1,8 m

Krāsa/apdare: PC spīdīga un matēta

Serviss

2 gadu garantija visā pasaulē

Svars un izmēri

Izstrādājuma izmērs: 125 x 80 x 245 mm

Produkta svars (bez iepak.): 450 g
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