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Hitro sušenje za manjšo 

porabo energije
Philips DryCare Essential je opremljen z inovativno zasnovanim ventilatorjem in doseže 
učinkovitost sušenja, primerljivo z 2100 W sušilnikom, pri čemer porabi le 1600 W 
energije.*

Enostavna uporaba
• 1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost
• Kavelj za priročno shranjevanje

Čudovito oblikovani lasje
• Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko
• S hladnim zračnim tokom določite svoj slog
• Učinkovitost sušenja 2100 W s porabo energije 1600 W
• 12-mm koncentrator za gladek usmerjen zračni tok
• 3 nastavitve za toploto in 2 nastavitvi hitrosti za popoln nadzor

Manj poškodovanih las
• Nastavitev temperature ThermoProtect
• Manj pregrevanja z enakomernim segrevanjem



 Tehnologija zračnega pretoka 
PowerSmart

Z novo zasnovo ventilatorja lahko dosežete 
učinkovitost sušenja, primerljivo s sušilnikom 
za lase moči 2100 W (hitrost sušenja približno 
5 g/min), vendar s porabo energije samo 
1600 W. To pa pomeni 23 % prihranek 
energije*

Ionsko oblikovanje

Pričesko oblikujte z ioni. Negativno nabiti ioni 
preprečujejo statično naelektrenost, negujejo 
lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj 
las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje 
brez kodrov.

Enakomerno segrevanje
Sušilniki s funkcijo enakomernega segrevanja 
imajo edinstveno zasnovan odvod zraka, ki 
zagotavlja, da je toplota med sušenjem po laseh 
vedno porazdeljena enakomerno – tudi pri 
visokih temperaturah – in preprečuje nastanek 

vročih mest. Tako so lasje kar najbolje zaščiteni 
pred pregrevanjem in ostanejo zdravi ter sijoči.

S hladnim zračnim tokom določite svoj 
slog

Nepogrešljiva profesionalna nastavitev 
CoolShot zagotavlja sunek hladnega zraka. 
Uporablja se po oblikovanju za utrditev in 
dokončanje pričeske.

Natančno upravljanje
Enostavno izbirajte in upravljajte nastavitve za 
toploto in hitrost ter oblikujte popolno 
pričesko. Izbirate lahko med 3 nastavitvami za 
toploto in 2 nastavitvama za hitrost za popoln 
nadzor ter natančno sušenje in oblikovanje.

12-mm koncentrator

12-mm koncentrator usmerja zračni tok za 
natančno oblikovanje. Idealno za urejanje in 
oblikovanje pričeske.

Temperatura ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect 
omogoča optimalno temperaturo sušenja in 
nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z 
enako močnim zračnim tokom dobite najboljše 
rezultate na nežen način.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski kabel.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja. 
Omogoča enostavno shranjevanje, ko sušilnik 
uporabljate doma ali v hotelu.
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Značilnosti
• Obešalna zanka
• Število nastavkov: 1
• Nastavek/koncentrator

Tehnične specifikacije
• Napajanje: 1600 W
• Dolžina kabla: 1,8 m
• Frekvenca: 50-60 Hz

• Napetost: 220–240 V
• Motor: Motor DC

Servis
• 2-letna garancija

Značilnosti
• Hladen zračni tok
• Ionsko oblikovanje
•
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* v primerjavi s sušilnikom za lase Philips 2100 W (HP8230, IEC61855)
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