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Aktivna toplotna zaščita, za 22 % več leska*.

Zaradi nenehnega spreminjanja toka vročega in mrzlega zraka je občutek na laseh in lasišču prijeten. Moč

sušenja 2200 W in nastavitev TurboBoost vam zagotavljajo hitro zmogljivo sušenje in oblikovanje želene

pričeske.

Enostavna uporaba
1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost

Kavelj za priročno shranjevanje

Čudovito oblikovani lasje
S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Ozek koncentrator zračnega toka za odlično krtačenje

Masažni razpršilnik za povečanje volumna in poudarjanje kodrov

Turbo moč za izredno hitro sušenje

2200 W za hitro in učinkovito sušenje

3 nastavitve za toploto in 2 nastavitvi hitrosti za popoln nadzor

Manj poškodovanih las
Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Senzor ThermoBalance
Senzor ThermoBalance omogoča aktivno toplotno zaščito.



Sušilnik BHD186/00

Značilnosti
Senzor ThermoBalance
ThermoBalance je Philipsova inovativna

tehnologija, ki zagotavlja pametno in

izpopolnjeno zaščito las. Senzor neprekinjeno

meri temperaturo zraka in jo stalno prilagaja za

hitro in zdravo sušenje las. Ko je senzor

ThermoBalance aktiviran, zasveti LED-

indikator. Začutili boste prijetno neprekinjeno

prilagajanje temperature, kar preprečujejo

nastajanje vročih točk na lasišču. Vaši lasje in

lasišče bodo ves čas zaščiteni pred

pregrevanjem.

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.

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.

11-milimetrski ozek koncentrator

Izjemno tanek nastavek za urejanje usmerja

zračni tok skozi 11-milimetrsko odprtino za

natančno oblikovanje na specifičnih delih.

Idealno za urejanje in oblikovanje pričeske.

Masažni razpršilnik

Asimetrični masažni razpršilnik je edinstvene

asimetrične zasnove, ki je prilagojena obliki

glave, kar omogoča enostavnejšo in

intuitivnejšo uporabo. Razpršilnik zrak

porazdeli po vseh laseh za bolj lasem prijazno

sušenje, večji volumen in manj neželenega

kodranja. Z gumijastimi elementi lahko

masirate in spodbudite prekrvavitev lasišča ter

izboljšate vitalnost las. Za najboljše rezultate

ga držite blizu temena in korenin, da masažni

elementi razpršilnika povečajo volumen in

obliko kodrov.

Turbo moč

Gumb za turbo moč okrepi zračni tok za še

hitrejše sušenje las.

Ionsko oblikovanje

Oblikujte pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni

preprečujejo statično naelektrenost, negujejo

in krepijo sijaj las. Rezultat so čudovito sijoči

gladki lasje brez kodrov.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja.

Omogoča enostavno shranjevanje, ko sušilnik

uporabljate doma ali v hotelu.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski kabel.
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Specifikacije
Značilnosti
Zložljiv ročaj: Ne

Keramična prevleka: Ne

Obešalna zanka

Razpršilnik

Dvojna napetost: Ne

Oblikovanje pričeske z ioni

Število nastavkov: 2

Nastavek/koncentrator

Priložena potovalna torbica: Ne

Hladen zračni tok

Tehnične specifikacije
Napajanje: 2200 W

Napetost: 220–240 V

Dolžina kabla: 1,8 m

Frekvenca: 50-60 Hz

Moč: 2200 W

Motor: Motor DC

Servis
2-letna garancija

* Nastavitev ThermoBalance v primerjavi z najvišjo

nastavitvijo izdelka. Preskus opravljen na laseh

Evropejcev.
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