
 

 

Philips 3000 Series
Sušič vlasov

1600 W
Nástavec ThermoProtect
3 teploty a rýchlosti

BHD308/10
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ýkonné sušenie pri nižšej teplote
nástavcom ThermoProtect
ždodenná starostlivosť s jedinečne navrhnutým nástavcom ThermoProtect, ktorý 
inne mieša teplý a chladný vzduch.

Jednoduché používanie
• Sklopná rúčka pre ľahké odkladanie
• 3 nastavenia teploty a rýchlosti
• Úzka hubica na tvarovanie detailov a precízne úpravy.

Starostlivosť a ochrana
• Nástavec ThermoProtect

Výkonné sušenie
• Sušiaci výkon 1 600 W
• Nastavenie s chladným vzduchom na dokončenie vášho účesu



 Sušiaci výkon 1 600 W

Vďaka tomuto 1 600 W sušiču vlasov, ktorý vytvára 
optimálny prúd vzduchu, bude váš každodenný účes 
dokonalý.

Nástavec ThermoProtect

Jedinečne navrhnutý nástavec ThermoProtect, ktorý 
účinne mieša teplý a chladný vzduch, je určený na 
každodennú starostlivosť. Zníži teplotu vzduchu 
o 10 °C, pričom aj tak usuší vlasy rýchlo.

Sklopná rúčka

Kompaktný dizajn so sklopnou rúčkou uľahčuje 
balenie, odkladanie a prenášanie sušiča vlasov, nech 
sa vydáte kamkoľvek.

3 nastavenia teploty a rýchlosti

Sušič vlasov ponúka 3 prednastavené kombinácie 
rýchlosti a tepla, vďaka ktorým rýchlo a jednoducho 
vytvoríte dokonalý účes.

Nastavenie s chladným vzduchom

Nastavenie s chladným vzduchom poskytuje závan 
chladného vzduchu na dokončenie a fixovanie vášho 
účesu.

14 mm tvarovacia hubica
Úzka hubica sústredí vzduch s vysokou presnosťou 
a umožňuje tak rýchlu úpravu detailov a perfektné 
dokončenie prvkov účesu.
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Technické údaje
Vlastnosti
• Sklopná rúčka
• Háčik na odkladanie
• Nastavenie teploty/rýchlosti: 3
• Nastavenie: Nastavenie s chladným vzduchom

Technické špecifikácie
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Výkon vo wattoch: 1600 W
• Napätie: 220-240 V
• Motor: DC

Nadstavce
• Hubica: 14 mm
• Nástavec ThermoProtect

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom
• ThermoProtect
•

Dátum vydania  
2022-06-18

Verzia: 3.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Sušič vlasov
1600 W Nástavec ThermoProtect, 3 teploty a rýchlosti

http://www.philips.com

