
 

 

Philips DryCare Essential
Vysoušeč vlasů

DryCare Essential
Ionizační

BHD030/00
Kompaktní a výkonný, s leskem 

díky iontům
Tento vysoušeč skrývá svůj výkon 2000 W v kompaktní a lehké konstrukci. Díky tomu je 
jeho použití pohodlné a přitom stále dokáže poskytnout výkonné vysoušení. Nabízí také 
ionty, díky kterým se vlasy krásně lesknou, jsou hladké a nezacuchávají se.

Krásně upravené vlasy
• Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání
• 2 000 W pro rychlé výsledky vysoušení
• 3 nastavení teploty a 2 nastavení rychlosti pro naprostou kontrolu
• 11mm koncentrátor zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu pro skvělé možnosti úprav účesu
• Funkce Cool Shot zpevní účes

Minimální poškození vlasů
• Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Snadné použití
• 1,8m kabel pro maximální flexibilitu
• Očko pro snadné a pohodlné uskladnění



 Ionizační technologie

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační 
technologie. Nabité záporné ionty redukují 
vytváření statické energie, upravují účes a 
uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a 
lesk vlasů. Výsledkem jsou hladké vlasy bez 
zacuchání, které se nádherně lesknou.

ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect 
poskytuje optimální teplotu při vysoušení a 
nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se 
stejně výkonným prouděním vzduchu získáte 
nejlepší výsledky.

2000 W

Tento 2 000W vysoušeč vlasů vytváří perfektní 
proudění vzduchu, vynikající vysoušecí výkon 
a poskytuje skvělé výsledky každý den.

Přesné ovládání

Snadné nastavení a ovládání nastavení teploty a 
rychlosti zajistí dokonalou úpravu vlasů. 
Vyberte si ze 3 nastavení teploty a 2 rychlostí 
pro úplnou kontrolu a přesné vysoušení i 
úpravy.

11mm úzký koncentrátor

V 11mm otvoru koncentrátoru se 
shromažďuje proud vzduchu a napomáhá 
přesné úpravě vlasů ve specifických oblastech. 

Ideální nástavec pro česání během vysoušení 
a úpravy.

Funkce Cool Shot zpevní účes

Nutné profesionální nastavení, funkce Cool 
Shot zajistí výboj studeného vzduchu. Použití 
po stylingu k nastavení a dotvoření vlastního 
vzhledu.

1,8m kabel

1,8m kabel.

Háček pro snadné uskladnění

Na základně rukojeti najdete pogumovaný 
háček. Slouží k usnadnění skladování doma 
nebo při pobytu v hotelu.
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Technické údaje
• Frekvence: 50–60 Hz
• Spotřeba: 2000 W
• Motor: Motor DC
• Délka kabelu: 1,8 m

Funkce
• Hubice/Koncentrátor: Ano
• Počet nástavců: 1

• Poutko pro zavěšení: Ano
• Impuls chladného vzduchu: Ano
• Ionizační technologie: Ano

Spotřeba
• Napětí: 220-240 V

Servis
• 2letá záruka: Ano
•
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