
 

 

Philips 3000 Series
Sušič vlasov

2100 W
Nástavec ThermoProtect
Vylepšená iónizačná ochrana
6 nastavení teploty a rýchlosti

BHD350/10
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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
• Precízne ovládanie so 6-timi nastaveniami kombinácie teploty a rýchlosti
• Úzka hubica na tvarovanie detailov a precízne úpravy.

Starostlivosť a ochrana
• Sušič s vylepšenou starostlivosťou pomocou iónov pre lesklý a hladký účes, ktorý sa nestrapatí.
• Nástavec ThermoProtect

Výkonné sušenie
• Výkonné sušenie pomocou 2 100 W
• Nastavenie s chladným vzduchom na dokončenie vášho účesu



 Sušiaci výkon 2100W

Tento 2 100 W sušič vlasov vytvára silný prúd 
vzduchu pre dokonalé výsledky každý deň.

Nástavec ThermoProtect
Jedinečne navrhnutý nástavec ThermoProtect, ktorý 
účinne mieša teplý a chladný vzduch, je určený na 
každodennú starostlivosť. Zníži teplotu vzduchu 
o 15 °C, pričom aj tak usuší vlasy rýchlo.

Vylepšená iónizačná ochrana

Tento výkonný iónizačný systém dokáže generovať 
až 20 miliónov iónov* počas jedného sušenia, vďaka 
čomu bude lesk vašich vlasov výraznejší a váš účes sa 
nebude strapatiť.

6 nastavení teploty a rýchlosti

Jednoducho si vyberte kombináciu, ktorá najviac 
vyhovuje vaším vlasom a na váš účes. 6 rozdielnych 
nastavení zabezpečuje presné možnosti 
prispôsobenia účesu na mieru.

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
• Háčik na odkladanie
• Nastavenie teploty/rýchlosti: 6
• Nastavenie: Nastavenie s chladným vzduchom

Technické špecifikácie
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Výkon vo wattoch: 2100 W
• Napätie: 220-240 V
• Motor: DC

Nadstavce
• Hubica: 14 mm
• Nástavec ThermoProtect

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom
• Starostlivosť pomocou iónov
• ThermoProtect
•

* Pri najvyššej rýchlosti
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