
 

 

Philips Essential Care
Vysoušeč vlasů

1 600 W
3 flexibilní nastavení rychlosti
Impuls chladného vzduchu
220-240 V

BHD002/00
Kompaktní, výkonný a o 35 % tišší*

Navrženo odborníky na zvuk společnosti Philips
Tento vysoušeč Philips Essential Care vám poskytne potřebný výkon i péči a je navržen 
tak, aby vysoušel tišeji*, což je dáno vylepšením zvuku o 35 % oproti modelu HP4961/22. 
Nyní si můžete dopřát kombinaci výkonu a pohodlí.

Snadné použití
• Určeno pro tišší vysoušení
• Snadné použití díky kompaktnímu provedení
• 1,8m kabel pro maximální flexibilitu
• Očko pro snadné a pohodlné uskladnění
• Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Krásně upravené vlasy
• 1600 W pro jemné vysoušení
• 3 flexibilní nastavení rychlosti pro jemné vysoušení
• Funkce Cool Shot zpevní účes
• Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect



 Tišší vysoušení

Podoba mřížky vstupu vzduchu umožňuje 
chvilkové zvýšení proudění vzduchu, tvar a 
velikost vysoušeče zlepšuje proudění vzduchu 
přístrojem. Výsledkem je rychlejší a efektivnější 
výkon sušení. Vysoušeč Philips Essential Care 
1 600 W, dosáhl 35% vylepšení hluku oproti 
modelu HP4961/22. Nyní si můžete vychutnat 
silný a pohodlný zážitek.

Kompaktní provedení

Tento kompaktní a ergonomický vysoušeč 
vlasů využívá výhod inteligentního moderního 
designu. Vysoušeč je proto lehký, snadno 
ovladatelný a dostatečně malý pro uložení 
téměř kdekoli.

Úzká koncovka

Koncentrátor se kvůli přesnému stylingu 
zaměřuje na průtok vzduchu, skvělé pro úpravy 
nebo nastavení vlastního stylu.

Háček pro snadné uskladnění

Na základně rukojeti najdete pogumovaný 
háček. Slouží k usnadnění skladování doma 
nebo při pobytu v hotelu.

1,8m kabel

1,8m kabel.

1600 W pro jemné vysoušení

Tento 1600W vysoušeč vlasů je zdrojem 
optimálního proudu vzduch, umožňuje jemné 
každodenní vysoušení se skvělými výsledky.

ThermoProtect

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

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Vysoušeč vlasů
1 600 W 3 flexibilní nastavení rychlosti, Impuls chladného vzduchu, 220-240 V
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Funkce
• Difuzér: Ne
• Dvojí napětí: Ne
• Sklopná rukojeť: Ne
• Poutko pro zavěšení: Ano
• Ionizační technologie: Ne
• Počet nástavců: 1
• Cestovní pouzdro: Ne
• Keramický: Ne
• Coolshot: Ano
• Hubice/Koncentrátor: Ano

Servis
• 2letá záruka: Ano

Technické údaje
• Barva/povrch: ABS vysoký lesk a mat
• Frekvence: 50–60 Hz
• Motor: Motor DC
• Napětí: 220–240 V
• Příkon: 1600 W
• Délka kabelu: 1,8 m
• Spotřeba: 1600 W

Hmotnost a rozměry
• Rozměry balení A: 594 x 343 x 206 mm
• Hmotnost balení A: 530 g
• Velikost výrobku: 274 x 78 x 174 mm
• Hmotnost výrobku (bez obalu): 425 g
• Hmotnost balení F: 120 g
•
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Specifikace
Vysoušeč vlasů
1 600 W 3 flexibilní nastavení rychlosti, Impuls chladného vzduchu, 220-240 V
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