
Сешоар

DryCare

  2300 W

Постояннотоков мотор

 

BHD282/00

Стилен, мощен и лек
Вашето универсално решение за сушене

Philips DryCare 2300 W е всичко, което можете да искате от един сешоар. Идеално

балансиран, той осигурява 2300 W мощност за сушене, той е удобен и лек за хващане и

използване и включва IONIC грижа за блясък плюс стилен лилав дизайн.

Красиво оформена прическа

Високоефективно сушене с 2300 W

Керамичен елемент против пресушаване

Студена струя за фиксиране на прическата ви след сушене

14 мм концентратор за прецизно оформяне

Дифузер за обем, къдрици и еластичност

По-малко увреждане на косата

Подхранване с йони за лъскава, гладка коса

Температурна настройка ThermoProtect

Лесна употреба

3 настройки за температура и 2 настройки за скорост за максимален контрол при оформяне

Лека, комфортна конструкция

Захранващ кабел 2 м

Стилен дизайн

Луксозен сешоар със стилен дизайн



Сешоар BHD282/00

Акценти

Мощно сушене с 2300 W

Philips DryCare 2300 W има мощността, която ви

трябва. Бързият и мощен въздушен поток от 2300 W

осигурява чудесни резултати при оформяне.

Без пресушаване и заглаждане

Philips DryCare има керамичен елемент за

предотвратяване на пресушаването и прекаленото

заглаждане на косата. Този елемент предоставя

инфрачервена топлина. Тази щадяща топлина

подсушава и заглажда косата отвътре, като я

защитава от пресушаване, докато суши бързо и

ефективно.

IONIC блясък и грижа

Philips DryCare има бутон за подсилване на блясъка

IONIC за гладка коса без хвърчене. Йоните с

отрицателен заряд премахват наелектризирането,

заглаждат кутикулите и се грижат за косата.

Резултатът е гладка, блестяща и красиво лъскава коса.

Студена струя

Philips DryCare има изключително важния бутон за

студена струя. Студената струя осигурява поток

хладен въздух за фиксиране и завършване на

прическата ви.

Дифузер за обем

Philips DryCare има дифузер за обем за придаване на

обем и подчертаване на къдриците и еластичността

на косата. За най-добри резултати дръжте дифузера

близо до горната част на главата и областта на

корените. Фино текстурираните зъбци придават

обем, максимална плътност и еластичност, като

помагат за оформяне на къдрици.

14 мм концентратор

Тесният отвор на 14 мм накрайник концентрира

потока въздух към конкретни области. Използвайте

за фокусирано оформяне заедно със сешоар и четка.

Настройка ThermoProtect

Philips DryCare има настройка ThermoProtect. Тя

суши косата при най-ефективната, но щадяща

температура. Косата изсъхва бързо без прегряване.

Прецизно управление

Philips DryCare има 3 настройки за топлина и 2 за

скорост за максимален контрол при оформяне. Лесен

за настройване и използване, с него можете да

постигнете точната мощност и температура за

прическата си.

Лека конструкция

Philips DryCare тежи само 450 грама, което го прави

удобен за използване и хващане. Леката конструкция

прави оформянето лесно без компромиси с

мощността.

Кабел 2 м

Philips DryCare има захранващ кабел с дължина 2 м за

гъвкавост и достъпност при оформяне.

Стилен дизайн

Philips DryCare е луксозен сешоар със стилен дизайн.

Атрактивният му тъмновиолетов цвят е отличителен

и изглежда също толкова добре, колкото резултатите,

постигнати със сешоара.
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Спецификации

Технически данни

Честота: 50 – 60 Hz

Мощност: 2300 W

Захранване: 2300 W

Дължина на кабела: 2,0 м

Мотор: Постояннотоков мотор

Напрежение:

220-240 V

Цвят/покритие: Тъмновиолетов

Характеристики

Сгъваема дръжка: Не

За две напрежения: Не

Калъф за пътуване: Не

Подхранване с йони

Дифузер

Дифузер

Накрайник/концентратор

Брой приставки: 2

Халка за окачване

Coolshot

Керамика

Сервиз

2 години гаранция
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