
 

 

Philips DryCare
Profesionalni sušilnik

Zmogljiv motor AC
Moč sušenja 2200 W
Visoka hitrost zraka, do 130 km/
h*
2-krat več ionov** za sijoče lase
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šilnik za lase Philips Pro ima profesionalni motor AC, ki lahko zrak pospeši na 130 km/
 za hitre in profesionalne rezultate. Ima tudi nastavitev ThermoProtect za optimalno 

peraturo, ki ščiti pred pregrevanjem.

Manj poškodovanih las
• Nastavitev temperature ThermoProtect
• 2-krat več ionov** za sijoče in gladke lase

Profesionalni rezultati kot v frizerskem salonu
• Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk
• Šest nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor
• 9-mm koncentrator za usmerjen zračni tok, odličen za oblikovanje
• S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Hitro sušenje
• Hitro sušenje, zmogljiv motor AC
• 2200 W za hitro in učinkovito sušenje



 Zmogljiv motor AC

Sušilnik Philips Pro ima zmogljiv motor AC, ki 
je bil razvit za profesionalno tržišče. Proizvaja 
zrak hitrosti do 130 km/h* za hitro in 
učinkovito sušenje.

2200 W moči

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W 
ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in 
hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje 
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.

2-krat več ionov**

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično 
naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno 
povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so 
gladki lasje z živahnim sijajem. Nego z ioni 
zagotavlja napredni ionizator, ki sprosti dvakrat 
več ionov** v primerjavi s standardnim 
ionizatorjem, kar omogoča nego vseh las iz 
vseh kotov.

Hladen zračni tok
Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot 
zagotavlja močan sunek hladnega zraka. 
Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in 
utrditev pričeske.

Natančno upravljanje

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, 
da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih 
nastavitev zagotavlja optimalen nadzor za 
natančno oblikovanje po vaši meri.

9-mm ozek koncentrator
9-mm odprtina koncentratorja usmerja zračni 
tok za natančno oblikovanje na določenih delih. 
To je idealen nastavek za oblikovanje med 
sušenjem.

Razpršilnik za več volumna

Razpršilnik za več volumna zrak porazdeli po 
vseh laseh, kar poveča volumen in zmanjša 
naelektrenost med sušenjem. Za najboljše 
rezultate ga držite blizu temena in korenin, da 
fino teksturirani elementi razpršilnika izboljšajo 
volumen, gostoto, ustvarijo prožno pričesko in 
kodre.
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Dodatna oprema
• Nastavki: Razpršilnik za več volumna

Značilnosti
• Zložljiv ročaj: Ne
• Hladen zračni tok
• Kavelj za shranjevanje
• Nastavitve temperature/hitrosti: 6

Tehnične specifikacije
• Napajanje: 2200 W
• Dolžina kabla: 2 m
• Napetost: 220 V
• Frekvenca: 50–60 Hz
• Moč: 2200 W
• Motor: AC

• Barva/površina: Črna in vijolična
• Hitrost sušenja: do 130 km/h*

Nastavki
• Nastavek: 9 mm

Teža in dimenzije
• Teža paketa F: 1,061 kg
• Teža izdelka (brez embalaže): 0,728 kg

Servis
• 2-letna garancija

Negovalne tehnologije
• Nega z ioni: 2-krat več ionov
• Nastavitev ThermoProtect
•
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* Preizkušeno v Philipsovem laboratoriju na Nizozemskem, 
2018. Preizkušeno brez nastavka z nastavitvama 2 za hitrost in 2 za 
temperaturo.

* * Preizkušeno v laboratoriju na Kitajskem, 2018. Primerjava s 
sušilnikom Philips BHD176.
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