Sušilnik za lase
3000 Series
2100 W
Nastavek ThermoProtect
Napredna nega z ioni
6 nastavitev za toploto in
hitrost

Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
BHD350/10

z nastavkom ThermoProtect
Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen
zrak za nego vsak dan.
Nega in zaščita
Nastavek ThermoProtect
Napredna nega z ioni za sijočo in gladko pričesko
Učinkovito sušenje
Učinkovito sušenje z močjo 2100 W
Nastavitev hladnega zraka za dokončanje pričeske
Enostavna uporaba
Natančen nadzor s 6 nastavitvami za toploto in hitrost
Tanek nastavek za hitro in natančno urejanje

Sušilnik za lase

BHD350/10

Značilnosti

Speciﬁkacije

Moč sušenja 2100 W

6 nastavitev za toploto in hitrost

Negovalne tehnologije
ThermoProtect
Nega z ioni
Nastavki
Nastavek ThermoProtect
Nastavek: 14 mm

Sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja
močan zračni tok za čudovito pričesko vsak
dan.
Nastavek ThermoProtect

Enostavno izberite kombinacije toplote in
hitrosti, ki je najprimernejša za vaše lase in
pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja
natančen nadzor za prilagojeno oblikovanje
pričeske.
Nastavitev hladnega zraka

Značilnosti
Nastavitve temperature/hitrosti: 6
Nastavitve: Nastavitev hladnega zraka
Kavelj za shranjevanje
Tehnične speciﬁkacije
Moč: 2100 W
Motor: DC
Napetost: 220–240 V
Dolžina kabla: 1,8 m
Servis
2-letna mednarodna garancija

Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect
učinkovito meša topel in hladen zrak za nego
vsak dan. Temperaturo zmanjša za 15 °C,
vendar še vedno hitro posuši lase.

Nastavitev hladnega zraka zagotavlja sunek
hladnega zraka za dokončanje in utrditev
pričeske.

Napredna nega z ioni
14 mm nastavek za oblikovanje

Ta zmogljiv ionski sistem ustvari do 20
milijonov ionov* v enem ciklu sušenja, kar
okrepi sijaj las. Tako lahko uživate v sijoči in
gladki pričeski.

Tanek nastavek natančno usmerja zrak za hitro
urejanje in izpopolnitev manjših podrobnosti
pričeske.

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Datum izdaje 2021‑06‑30
Različica: 2.0.1

Speciﬁkacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke so v lasti podjetja
Koninklijke Philips N.V. ali drugih
lastnikov.

EAN: 08 71010 39595 95

www.philips.com

* Pri najvišji nastavitvi hitrosti

