
 

Sušič vlasov s technológiou

SenseIQ a 3 nadstavcami

Prestige

 
Technológia na mieru

Inteligentné digitálne programy

Výkonné sušenie: o 30 %

rýchlejšie*

Udržiava až 95 %** vlhkosti

vlasov

 

BHD827/00

Jedinečné vlasy. Jedinečná starostlivosť.
Sušič na vlasy s technológiou SenseIQ: sníma, prispôsobuje sa

a stará sa

Nový sušič na vlasy Philips Series 9000 s technológiou SenseIQ sníma teplotu

vlasov a prispôsobuje teplo až 12 000-krát* na ochranu pred prehrievaním. Vaše

vlasy zanechá zdravo vyzerajúce a plné lesku.

Jednoduché používanie

Jednoduché digitálne rozhranie

Inteligentné digitálne programy

Nadstavce

Relaxačný masážny prístroj na pokožku hlavy

Tvarovací nástavec

Difuzér na kučery na vytvorenie objemu

Starostlivosť o vaše vlasy

Jedinečná starostlivosť o vaše vlasy

Ošetrujúci ionizátor

Technológia SenseIQ

Sušenie prispôsobené na mieru

Prispôsobuje sušiaci výkon

Silný prúd vzduchu

Snímanie teploty vlasov



Sušič vlasov s technológiou SenseIQ a 3 nadstavcami BHD827/00

Hlavné prvky

Prispôsobiteľné

Technológia SenseIQ pre sušenie

prispôsobené na mieru. SNÍMA. Digitálny

infračervený senzor sušiča nepretržite sníma

teplotu vašich vlasov a poskytuje tak

personalizovanú ochranu. PRISPÔSOBÍ.

Inteligentný mikroprocesor analyzuje údaje

zachytené senzorom a nastavuje teplotu viac

ako 12 000-krát počas jedného sušenia ***,

aby sa zabránilo prehriatiu. STARÁ SA. Naša

technológia snímania a prispôsobovania chráni

vlasy pri sušení a uzamyká až 95% **

prirodzenej vlhkosti vlasov.

Snímanie

Digitálny infračervený senzor neustále sníma

teplotu vlasov, aby sa zabránilo ich prehriatiu.

Zatiaľ čo iné sušiče vlasov merajú iba teplotu

prúdenia vzduchu, sušič Philips s technológiou

SenseIQ meria teplotu vašich vlasov. Senzor je

vysoko presný a rozpoznáva aj tie najmenšie

zmeny, čo umožňuje ochranu vašich vlasov

priamo na mieru.

Adaptabilita

Inteligentný mikroprocesor je mozgom

technológie SenseIQ. Analyzuje a upravuje

teplotu prúdenia vzduchu viac ako 12 000-krát

na jedno sušenie ***, aby vám poskytol náš

najlepší výkon, pričom sa výhradne venuje

starostlivosti o vaše vlasy. SenseIQ stojí za

inteligentnou reguláciou teploty, ktorá chráni

vaše vlasy jedinečným spôsobom.

Starostlivosť

Doprajte svojim vlasom exkluzívnu

starostlivosť, ktorú si zaslúžia. Pri každom

fúkaní uzamknite až 95 % ** prirodzenej

vlhkosti vlasov pre zdravé vlasy plné lesku.

Výkonný

Inovatívne skonštruovaný sušič vlasov je

navrhnutý tak, aby zabezpečoval silný prúd

vzduchu. Teraz si tak môžete vychutnať o 30 %

rýchlejšie schnutie*.

Inteligentný

Inteligentné digitálne programy poskytujú pri

sušení vlasov zážitok šitý na mieru vašim

požiadavkám tým, že automaticky vyberú

správnu teplotu a výkon prúdenia vzduchu. Na

výber máte z režimov Rýchly-Jemný-

Manuálny-Štýl-Pokožka hlavy-Kučery. Pre

rýchle schnutie zvoľte rýchly režim, pre extra

starostlivosť jemný režim alebo manuálny

režim, aby ste si vybrali vlastné nastavenie

teploty/rýchlosti z troch dostupných úrovní.

Režimy Štýl, Kučery alebo Pokožka hlavy sa

automaticky vyberú po pripojení príslušného

nástavca.

Jednoduchý

Unikátne digitálne používateľské rozhranie,

ktoré sa dá ovládať iba palcom. Používateľské

rozhranie sa pýši svetelným indikátorom LED

pre ľahšiu navigáciu počas sušenia. A

samostatné tlačidlo chladného prúdu vzduchu

na jednoduché zafixovanie účesu.

Tvarovanie

Otvor dýzy s priemerom 7 mm koncentruje

prúdenie vzduchu pre presné tvarovanie.

Ideálne na kefovanie počas sušenia a stylingu.

Po pripojení dýzy sa automaticky vyberie režim

Štýl. Dýzu môžete použiť aj v suchom, jemnom

a manuálnom režime.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Napätie: 240 V

Dĺžka kábla: 2 m

Výkon vo wattoch: 1800 W

Vlastnosti

Háčik na odkladanie

Chladný stupeň

Nadstavce

Hubica: 7 mm

Difuzér na kučery

Masážny prístroj na pokožku hlavy

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom

Starostlivosť pomocou iónov: 2x viac iónov

Technológia SenseIQ

 

* Rýchlejší ako model BHD004, ktorého výkon je

ekvivalentom 1800 W

* * Testovaný v režime Jemný po uplynutí 5 min. sušenia

* * * Na základe 7 min priemerného času sušenia

* * * * v porovnaní s modelom Philips HP8280

© 2023 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.

Dátum vydania

2023‑03‑24

Verzia: 9.9.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

