
 

Професионален
сешоар

DryCare

  Мощен променливотоков мотор

2100W мощност при сушене

Висока скорост на въздуха до 130
км/ч*

Йонна грижа за блестяща коса

 



Професионален сешоар BHD272/00

Акценти Спецификации
Мощен променливотоков мотор

Сешоарът Philips Pro има високоефективен
променливотоков мотор, разработен за
професионалния пазар. Той генерира до 130 км/ч*
скорост на въздуха за бързи и ефективни резултати.

2100W мощност

Този професионален сешоар с мощност 2100W
създава силен въздушен поток. Полученото съчетание
от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето
и оформянето на косата ви.

Настройка ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната
температура на сушене и допълнителна защита
срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя
получавате най-добрите резултати, като щадите
косата си.

Йонна грижа

Отрицателно заредените йони елиминират
наелектризирането, подобряват състоянието на
косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да
подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът
е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.

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.

Прецизно управление

Необходимите скорост и температура се регулират
лесно, за да създадете идеалната прическа. Шестте
различни настройки ви дават оптимален контрол за
прецизно и изкусно оформяне.

9 мм тесен концентратор
Отворът от 9 мм на концентратора фокусира потока
на въздуха за прецизно оформяне в конкретни
области. Идеалната приставка за сресване по време
на сушене и оформяне.

 

Характеристики
Сгъваема дръжка: Не
Напрежение: 220 V
Захранване: 2100 W
Дължина на кабела: 1,8 m
Студена струя
Мощност: 2100 W
Честота: 50 – 60 Hz
Мотор: AC
Халка за закачване
Настройки за загряване/скорост: 6
Цвят/покритие:
Черно и зелено
Скорост на сушене: до 130 км/ч*

Приставки
Концентратор: 9 мм

Сервиз
2 години гаранция
Тегло на F-кутията: 0,975 кг
Тегло на продукта (без опаковката): 0,728 кг

Щадящи технологии
Йонна грижа
Настройка ThermoProtect

* Тестван в лаборатория на Philips в Нидерландия, 2018 г. Тестван
без накрайник на скорост 2 и настройка за топлина 2.
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