
Сешоар

DryCare Essential

 
1400 W

 
BHD003/00

Лесно изсушаване и оформяне на косата
Този сешоар Philips Essential съдържа перфектния баланс на сушене и оформяне. Сешоарът е компактен и може лесно да се
използва у дома или да се носи на път. Получавайте красивите и нежни резултати, които желаете, където и да отидете.

Лесна употреба
2 настройки за скорост за нежно сушене
Сгъваема дръжка за лесно прибиране
Компактен дизайн за лесно боравене
1,8 м кабел с цел максимална гъвкавост
2 години международна гаранция

Красиво оформена прическа
1400 W за бързо и нежно сушене
Тесен концентратор за насочена въздушна струя



Сешоар BHD003/00

Акценти Спецификации
1400 W за прекрасни резултати

Този сешоар с мощност 1400W създава оптимално
ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване,
даващи прекрасен резултат всеки ден.

2 настройки за скорост

Този сешоар предлага 2 предварително избрани
комбинации от скорост/топлина, за да направи
постигането на идеалното оформяне бързо и лесно.

Сгъваема дръжка

Този сешоар има сгъваема дръжка, което го прави
лесен за опаковане, съхранение и вземане с вас
навсякъде.

Тесен концентратор
Концентраторът насочва въздушния поток през
отвора към определени зони. Това води до по-добри
корекции или по-прецизно оформяне, за да
завършите външния си вид.

Компактна конструкция

Компактен и ергономичен, този сешоар носи
предимствата на една интелигентна и модерна
конструкция. В следствие на това той е лек и лесен
за ползване, и в същото време достатъчно малък, за
да може да се съхранява практически навсякъде.

Кабел 1,8 м

1,8 м кабел с цел максимална гъвкавост

2 години гаранция

2 години международна гаранция.

 

Характеристики
Сгъваема дръжка
Дължина на кабела: 1,8 m
Мощност: 1400 W
Напрежение: 220-240 V
Мотор: DC мотор
Настройки:
2 настройки за скорост
Накрайник/концентратор
Компактна конструкция

Сервиз
2 години гаранция
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