
Energieffektiv
hårføner

DryCare Essential

 

DryCare Essential

Ionisk

 

BHD029/00

Rask hårføning og

mindre strømbruk

Philips DryCare Essential har en nyskapende vifteutforming som tørker like bra

som en hårføner på 2100 W, men den er bare på 1600 W.*

Vakkert frisert hår

Tørkeytelse tilsvarende 2100 W med et energiforbruk på 1600 W

Ionisk behandling for blankt, krusfritt hår

CoolShot fikserer frisyren

Tre varmeinnstillinger og to hastighetsinnstillinger for full kontroll

12 mm munnstykke for konsentrert luft gir jevn og fokusert luftstrøm

Mindre skade på håret

Mindre overoppheting med jevn varmefordeling

ThermoProtect-temperaturinnstilling

Lett å bruke

1,8 m ledning for maksimal bevegelighet

Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring
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Høydepunkter

PowerSmart-luftstrømteknologi

Den nye utformingen på viften gjør at du får en

effekt som tilsvarer 2100 W (tørkefrekvens på

omtrent 5 g/min) med et energiforbruk på bare

1600 W. Dette tilsvarer en energisparing på

23 %*

Ionisk behandling

Gi håret umiddelbar pleie med ionisk

behandling. Ladede negative ioner eliminerer

statisk elektrisitet, styrker håret og glatter ut

hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt.

Resultatet er glatt og krusfritt hår med vakker

glans.

Jevn fordeling av varme

Funksjonen med jevn varmefordeling gjør at

hårføneren bruker en unikt utformet luftutgang

for å sikre at varmen alltid fordeles jevnt over

håret mens du føner – selv ved høye

temperaturer – og forebygger skadelige

varmepunkter. Dette gir håret den beste

beskyttelsen mot overoppheting og hjelper til

med å holde håret sunt og glansfullt.

CoolShot fikserer frisyren

CoolShot-knappen er en profesjonell innstilling

som du bare må ha. Denne innstillingen

produserer kald luft. Du kan bruke den etter

stylingen for å fullføre frisyren.

Nøyaktig kontroll

Det er enkelt å stille inn og kontrollere varme-

og hastighetsinnstillingene for å få perfekt

stylet hår. Velg mellom tre varmeinnstillinger

og to hastighetsinnstillinger for full kontroll og

tørking og styling med høy presisjon

12 mm munnstykke for konsentrert luft

12 mm munnstykke for konsentrert luft fokuserer

luftstrømmen for presis styling. Passer utmerket

for oppfriskning eller for å legge frisyren.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturinnstillingen gir den

optimale temperaturen og ekstra beskyttelse

mot overoppheting av håret. Med den samme

kraftige luftstrømmen får du de beste

resultatene på en pleiende måte.

1,8 m ledning

1,8 m ledning.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

Munnstykke / munnstykke for konsentrert luft

Antall tilbehør: 1

Hengeløkke

Kaldluft

Ionisk behandling

Service

To års garanti

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 1600 W

Motor: DC-motor

Ledningslengde: 1,8 m

Spenning: 220–240 V

 

* sammenlignet med en 2100 W hårføner fra Philips

(HP8230, IEC61855)

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑07‑01

Versjon: 1.3.1

EAN: 08 71010 37717 84

www.philips.com

http://www.philips.com/

