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Лесна грижа за вашата коса
Сешоарът Philips ThermoProtect Essential с мощност от 1800 W ви позволява бързо да сушите косата, докато настройката
ThermoProtect предлага допълнителна грижа. С помощта на 6 гъвкави настройки за топлина и скорост той е предназначен да
отговори на различните нужди за сушене.

Лесна употреба
Халка за лесно и удобно съхранение
1,8 м захранващ кабел

Грижа за вашата коса
Температурна настройка ThermoProtect

Професионални резултати като от салон
Сешоар: 6 настройки за загряване/скорост за максимална гъвкавост
20 мм концентратор за прецизно оформяне
1800 W за бързо сушене
Хладната струя фиксира прическата ви



Сешоар BHD017/00

Акценти Спецификации
1800 W за бързо сушене
Този сешоар 1800 W създава висок въздушен поток и
мощност на сушене за красиви и професионални
резултати всеки ден.

Настройка ThermoProtect
Температурна настройка ThermoProtect с постоянна
температура на въздушния поток ви позволява да
изсушите бързо косата си – без пресушаване и
запазвайки естествената й влажност, за да се радвате
на блестяща и здрава коса.

6 настройки за загряване/скорост

Сешоар: 6 настройки за загряване/скорост за
максимална гъвкавост

20 мм концентратор
Отворът на 20 мм накрайник концентрира потока
въздух към конкретни области. Използвайте за
фокусирано оформяне заедно със сешоар и четка.

Студена струя
Професионална функция, която трябва да имате,
бутонът CoolShot осигурява силен приток на студен
въздух. Използва се след оформяне на прическата, за
да я довърши и фиксира.

1,8 м кабел
Удобен за употреба, благодарение на дългия 1,8 м
захранващ кабел.

Халка за лесно съхранение

В основата на дръжката ще намерите гумирана кука.
Използвайте я за лесно съхранение у дома или ако
отсядате в хотел.

 

Технически спецификации
Напрежение: 220 V
Приставки: Концентратор
Дължина на кабела: 1,8 м
Мощност: 1800 W
Настройки за загряване/скорост: 6
Настройка ThermoProtect

Сервиз
2 години международна гаранция
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