
 

 

Philips DryCare
Matu fēns

2300 W
DC motors

BHD282/00
Stilīgs, jaudīgs un viegls

Jūsu universālais žāvēšanas risinājums
Philips DryCare 2300W sniedz jums visu, ko vēlaties no matu fēna. Perfekti līdzsvarots, 
tas nodrošina 2300 W lielu žāvēšanas jaudu, ir parocīgi viegls turēšanai un izmantošanai, 
iekļauta apstrāde ar joniem mirdzumam, kā arī stilīgs violets dizains.

Skaisti ieveidoti mati
• Lielas veiktspējas 2300 W žāvēšana
• Keramisks žāvēšanas elements novērš pārkāršanu
• Vēsā gaisa plūsma stila ieveidošanai pēc žāvēšanas
• 14 mm koncentrators precīzai ieveidošanai
• Apjoma difuzors kuplumam, lokām un elastībai

Mazāk bojātu matu
• Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus
• ThermoProtect temperatūras iestatījums

Vienkārša lietošana
• 3 siltuma un 2 ātruma iestatījumi pilnvērtīgai ieveidošanas kontrolei
• Viegla, ērta konstrukcija
• 2 m strāvas vads

Stilīgs dizains
• Kompakts, stilīgs matu fēns



 Jaudīga 2300 W žāvēšana

Philips DryCare 2300W ir nepieciešamā jauda. 
Tā ātrā, jaudīgā 2300 W gaisa plūsma nodrošina 
izcilus ieveidošanas rezultātus.

Novērš pārkaršanu
Philips DryCare ir keramisks elements, kas 
novērš matu pārkaršanu un nodrošina gludus 
matus. Elements izstaro infrasarkano 
starojumu. Šis saudzīgais siltuma starojums 
izžāvē un nogludina matus, aizsargājot pret 
pārkaršanu, vienlaikus ātri un efektīvi izžāvējot 
matus.

Apstrāde ar joniem spīdīgiem matiem

Philips DryCare ir poga apstrādei ar joniem, lai 
iegūtu gludus matus, kas nepūkojas. Uzlādēti 
negatīvie joni novērš statisko elektrību, padara 
gludākas matu kutikulas un uzlabo matu 
stāvokli. Rezultāts ir gludi un mirdzoši mati.

Vēsa gaisa plūsma

Philips DryCare ir ļoti svarīgā vēsā gaisa 
plūsmas poga. Vēsā gaisa plūsma palīdz fiksēt 
jūsu matu sakārtojumu.

Kuplinošais difuzors
Philips DryCare ir apjoma difuzors kupluma 
palielināšanai un loku un elastības iegūšanai. 
Vislabākajiem rezultātiem turiet difuzoru tuvu 
galvas vidum un saknēm. Tā smalki veidotie zari 
pievienos kuplumu, maksimāli palielinās 
biezumu, elastību un palīdzēs veidot lokas.

14 mm koncentrators
14 mm uzgaļa šaurā atvere koncentrē gaisa 
plūsmu uz noteiktām vietām. Izmantojiet 
precīzai ieveidošanai kopā ar žāvētāju un suku.

ThermoProtect iestatījums

Philips DryCare ir ThermoProtect iestatījums. 
Šis iestatījums izžāvē matus visefektīvākajā un 
vienlaikus saudzējošākajā temperatūrā. Mati 
izžūst ātri bez pārkaršanas.

Precīza vadība

Philips DryCare ir 3 siltuma un 2 ātruma 
iestatījumi pilnvērtīgai ieveidošanas kontrolei. 
Viegla iestatīšana un ieveidošana, varat 
izmantot precīzu jaudu un temperatūru.

Viegla konstrukcija

Philips DryCare sver tikai 407 gramus, un to ir 
ērti turēt un izmantot. Tā vieglā konstrukcija 
padara ieveidošanu vieglu, neietekmējot jaudu.

2m vads

Philips DryCare ir 2 m garš strāvas vads 
elastīgai lietošanai un sniegumam.
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Tehniskā specifikācija
• Frekvence: 50–60 Hz
• Jauda: 2300 W
• Strāvas padeve: 2300 W
• Vada garums: 2,0 m
• Motors: DC motors
• Spriegums: 220–240 V
• Krāsa/apdare: Tumši violeta

Funkcijas
• Salokāms rokturis: Nē
• Divējāds spriegums: Nē

• Ceļojumu somiņa: Nē
• Apstrāde ar joniem
• Difuzors
• Uzgalis / koncentrators
• Uzgaļu skaits: 2
• Uzglabāšanas cilpiņa
• CoolShot
• Keramiska

Serviss
• 2 gadu garantija
•

BHD282/00

Specifikācijas
Matu fēns
2300 W DC motors

http://www.philips.com

