
 

Plaukų džiovintuvas su
„SenseIQ“ ir 3 priedais

Prestige

 
Individ. poreik. pritaik.
technologija

Išmaniosios skaitmeninės
programos

Galingas džiovinimas: 30 %
greičiau*

Sulaiko iki 95 %** drėgmės

 

BHD827/00

Unikalūs plaukai. Unikali priežiūra.
Plaukų džiovintuvas su „SenseIQ“: jaučia, pritaiko ir rūpinasi

Naujasis „Philips“ plaukų džiovintuvas „Prestige“ su „SenseIQ“ technologija jaučia

plaukų temperatūrą ir reguliuoja karštį daigiau nei 12 000* kartų, kad būtų išvengta

perkaitimo. Plaukai išlieka tokios sveikos išvaizdos, kad žvilga.

„SenseIQ“ technologija

Individualiems poreikiams pritaikytas džiovinimas

Jaučia plaukų temperatūrą

Pritaiko džiovinimą

Galingas oro srautas

Plaukų priežiūra

Ypatinga plaukų priežiūra

Joninis kondicionavimas

Paprasta naudoti

Išmaniosios skaitmeninės programos

Paprasta skaitmeninė sąsaja

Priedai

Modeliavimo antgalis

Atpalaiduojantis galvos odos masažuoklis

Apimtį didinantis garbanų purenimo prietaisas
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Ypatybės

Pritaikytas asmeniškai

„SenseIQ“ technologija individualiems

poreikiams pritaikytam džiovinimui. JAUČIA.

Džiovintuvo skaitmeninis infraraudonųjų

spindulių jutiklis nuolatos stebi plaukų

temperatūrą, kad individualiai pritaikytų

apsaugą. PRITAIKO. Išmanusis

mikroprocesorius analizuoja jutiklio duomenis

ir reguliuoja temperatūrą daugiau nei 12 000

kartų per vieną džiovinimą***, kad būtų

išvengta perkaitimo. RŪPINASI. Mūsų jutimo ir

pritaikymo technologija apsaugo plaukus

džiovinant ir sulaiko iki 95 %** natūralios

plaukų drėgmės.

Jutimas

Skaitmeninis infraraudonųjų spindulių jutiklis

nuolatos stebi plaukų temperatūrą, kad būtų

išvengta perkaitimo. Kol kiti plaukų

džiovintuvai tik matuoja oro srauto

temperatūrą, „Philips“ džiovintuvas su

„SenseIQ“ technologija matuoja plauko

temperatūrą. Jutiklis yra labai tikslus ir pastebi

net menkiausią pokytį, todėl galima

individualiai pritaikyti plaukų apsaugą.

Pritaikymas

Išmanusis mikroprocesorius yra „SenseIQ“

smegenys. Jis analizuoja ir reguliuoja oro

srauto temperatūrą daugiau nei 12 000 kartų

per vieną džiovinimą***, kad džiovinimas būtų

geriausias, ir išskirtinai rūpinasi plaukais.

„SenseIQ“ pasižymi išmaniu šilumos valdymu,

kad plaukai būtų apsaugoti unikaliu būdu.

Rūpestingumas

Suteikite plaukams išskirtinę priežiūrą, kokios

jie nusipelnė. Kaskart džiovindami sulaikykite

iki 95 %** natūralios plaukų drėgmės, kad jie

sveikai atrodytų ir žvilgėtų.

Galingas

Pažangus plaukų džiovintuvas sukurtas taip,

kad pūstų galingą oro srautą ir galėtumėte

džiaugtis 30 % trumpesne džiovinimo trukme*.

Sumanusis

Išmaniosios skaitmeninės programos džiovina

pagal jūsų nustatymus, automatiškai

parinkdamos tinkamą temperatūrą ir oro srauto

galingumą. Pasirinkite iš greito, švelnaus,

rankinio, formavimo, galvos odos ir

garbanojimo režimų. Norėdami greitai

išdžiovinti, pasirinkite greitą režimą, norėdami

papildomos priežiūros, pasirinkite švelnų

režimą. Arba pasirinkite rankinį režimą, kad

patys galėtumėte nustatyti šilumos / greičio

nustatymą naudodami tris galimus lygius.

Formavimo, garbanojimo arba galvos odos

režimai parenkami automatiškai, kai

uždedamas tinkamas priedas.

Paprasta

Unikali skaitmeninė naudotojo sąsaja, kurią

galima valdyti nykščiu. Naudotojo sąsajoje yra

LED lempučių indikacijos, kad lengvai

valdytumėte džiovindami. Taip pat yra atskiras

šalto oro mygtukas, kad užfiksuotumėte

šukuoseną.



Plaukų džiovintuvas su „SenseIQ“ ir 3 priedais BHD827/00

Specifikacijos

Plaukus tausojančios technologijos

„SenseIQ“ technologija

Jonizuojanti priežiūra: 2 kartus daugiau jonų

Priedai

Antgalis: 7 mm

Galvos odos masažuoklis

Garbanų purenimo prietaisas

Savybės

Šalto oro funkcija

Laikymo kabliukas

Techniniai duomenys

Įtampa: 240 V

Galingumas: 1800 W

Maitinimo laido ilgis: 2 m

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

 

* Greitesnis palyginti su BHD004 vienodos 1800 W

galios džiovintuvu

* * Išbandyta naudojant švelnų režimą po 5 min.

džiovinimo

* * * Paremta vidutine 7 min. džiovinimo trukme

* * * * palygintu su „Philips“ HP8280
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