
 

 

Philips EssentialCare
Vysoušeč

1 200 W
Kompaktní

BHC010/10
Snadná péče pro vaše vlasy

Nový fén Philips Essential Care je hezký, kompaktní a výkonný. Výkon 1 200 W vám 
umožní vysušit vlasy rychle a šetrně. Flexibilní nastavení péče jsou navržena tak, aby 
splňovala různé nároky na vysoušení a současně zajistila lepší péči.

Krásně upravené vlasy
• Krásné výsledky díky jemnému vysoušení s příkonem 1 200 W
• Koncentrátor usměrňuje proud vzduchu pro lesklý a zářivý vzhled

Snadné použití
• Sklopná rukojeť pro snadné přenášení
• 3 flexibilní předvolená vysoušecí nastavení pro různé účely
• Kompaktní design pro snadné držení a přenášení
• Nastavení Rychlý vzduch pro účinné, ale jemné vysoušení

Minimální poškození vlasů
• Nastavení chladného vzduchu pro extra jemné vysoušení
• Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect



 Sklopná rukojeť

Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. 
Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který 
se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze 
vzít téměř kamkoli.

1 200 W

Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1 200 W vytváří 
optimální úroveň proudu vzduchu a jemného 
vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.

3 předvolená vysoušecí nastavení

Tento kompaktní vysoušeč vlasů nabízí 3 předvolené 
kombinace tepla a rychlosti pro studené, šetrné či 
rychlé vysoušení.

Nastavení chladného vzduchu

Nastavení studeného vzduchu umožňuje sušení vlasů 
při relativně nízké teplotě a omezení poškození 
zejména jemných, suchých a poničených vlasů. A je 
to skvělé nastavení pro horkou letní sezónu!

Kompaktní velikost
Tento kompaktní a ergonomický vysoušeč vlasů 
využívá výhod inteligentního moderního designu. 
Vysoušeč je proto lehký a snadno ovladatelný.

Nastavení rychlého vzduchu
Nastavení rychlého vzduchu (II) nabízí vyšší teplotu a 
silnější proud vzduchu. Ačkoliv velikost přístroje je 
kompaktní, výkon 1 200 W vám umožní účinné a 
jemné vysoušení vlasů.

ThermoProtect

Funkce ThermoProtect poskytuje optimální 
vysoušecí teplotu a zároveň vlasy chrání. 
Nejvhodnější kombinace proudu vzduchu a tepla 
vám umožní rychle vysušit vlasy bez přehřátí, přitom 
v nich uchová přirozené množství vlhkosti a zajistí 
zdravý vzhled plný lesku.

Trysky
Koncentrátor usměrňuje proud vzduchu pro lesklý a 
zářivý vzhled
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Specifikace
Technické údaje
• Příkon: 1200 W
• Délka kabelu: 1,5 m
• Napětí: 220 V

Funkce
• Sklopná rukojeť: Ano
• Háček pro uskladnění: Ano

Příslušenství
• Nástavce: Trysky
•
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