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Preprosta nega las
Nov Philipsov sušilnik las za osnovno nego je privlačen, kompakten in zmogljiv. Z močjo 1200 W vam omogoča

nežno in hitro sušenje las. Prilagodljive negovalne nastavitve so zasnovane za različne potrebe pri sušenju in

omogočajo dodatno nego.

Enostavna uporaba
Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

3 prilagodljive predhodno izbrane nastavitve sušenja za različne potrebe

Kompaktna zasnova za enostavno uporabo in prenašanje

Nastavitev za hiter zrak za učinkovito in nežno sušenje

Čudovito oblikovani lasje
1200 W za nežno sušenje in čudovite rezultate

Koncentrator usmeri zračni tok za bleščeč in sijoč videz

Manj poškodovanih las
Nastavitev hladnega zraka za izjemno nežno sušenje

Nastavitev temperature ThermoProtect



Sušilnik BHC010/10

Značilnosti
Zložljiv ročaj

Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj.

Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za

lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v

najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.

1200 W

Sušilnik z močjo 1200 W proizvaja optimalni

zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite

pričeske vsak dan.

3 predhodno izbrane nastavitve sušenja

Kompaktni sušilnik za lase ponuja 3

predhodno izbrane nastavitve toplote in hitrosti

za hladno, nežno ali hitro sušenje.

Nastavitev hladnega zraka

Nastavitev hladnega zraka vam omogoča

sušenje las pri relativno nizki temperaturi, ki

zmanjša poškodbe las, kar je primerno

predvsem za tanke, suhe in poškodovane lase.

To je idealna nastavitev za poletje.

Kompaktna velikost

Kompakten in ergonomski sušilnik za lase

odlikuje pametna in sodobna zasnova. Sušilnik

za lase je lahek in enostaven za uporabo.

Nastavitev za hiter zrak

Nastavitev za hiter zrak (II) omogoča višje

temperature in močnejši pretok zraka. Kljub

kompaktni velikosti lahko z močjo 1200 W

posušite lase na učinkovit in nežen način.

ThermoProtect

Nastavitev ThermoProtect hkrati zagotavlja

optimalno temperaturo sušenja in dodatno

zaščiti lase. Z optimalnim pretokom zraka in

toploto nastavitve ThermoProtect lahko

posušite lase hitro, brez pregrevanja, kar

ohranja naravno vlažnost las za bleščečo in

zdravo pričesko.

Nastavek

Koncentrator usmeri zračni tok za bleščeč in

sijoč videz



Sušilnik BHC010/10

Specifikacije
Dodatna oprema
Nastavki: Nastavek

Značilnosti
Zložljiv ročaj

Kavelj za shranjevanje

Tehnične specifikacije
Dolžina kabla: 1,5 m

Napetost: 220 V

Moč: 1200 W
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