Föhn
Prestige
Gepersonaliseerde technologie
Infraroodsensor
Krachtig drogen: 20% sneller*
Houdt tot 90%** van het vocht
vast

Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ
BHD628/00

Voor glanzend, vochtrijk en gezond uitziend haar
Maak kennis met de Philips-föhn met SenseIQ. Het apparaat monitort het haar en
past zich aan: de temperatuur wordt bijgesteld om oververhitting te voorkomen,
waardoor het natuurlijke vochtgehalte van het haar behouden blijft. Dit levert een
prachtig en verzorgd resultaat bij iedere droogbeurt.
SenseIQ-technologie
Gepersonaliseerde föhnervaring
Detecteert de temperatuur van het haar
Past de föhninstellingen aan
Betere haarverzorging
Unieke verzorging voor het haar
Ionenconditioner
Gebruiksvriendelijk
Krachtige luchtstroom: 20% sneller*
Vooraf ingestelde föhnmodi
Compact ontwerp
Accessoires
Droogmondstuk
Stylingmondstuk
Diﬀuser voor krullen met meer volume

Föhn

BHD628/00

Kenmerken
Persoonlijk ontwerp

Verzorging

Drogen

SenseIQ-technologie biedt een
gepersonaliseerde föhnervaring. DETECTEERT:
de infraroodsensor van de föhn scant continu
de temperatuur van je haar voor
gepersonaliseerde bescherming. PAST ZICH
AAN: de sensor corrigeert de temperatuur tot
wel 4000 keer per föhnsessie*** om
oververhitting te voorkomen. VERZORGT: onze
detectie- en aanpassingstechnologie
beschermt je haar tijdens het föhnen en houdt
tot wel 90%** van het natuurlijke vochtgehalte
van je haar vast.

SenseIQ stemt de föhnervaring op jou af. Elke
keer dat je föhnt, blijft tot wel 90% van het
natuurlijke vochtgehalte van je haar
behouden**, wat essentieel is voor glanzend
en gezond aanvoelend haar.

Gebruik het speciaal ontworpen
droogmondstuk voor snelle föhnresultaten. Het
systeem draait 360 graden voor de beste
prestaties van de sensor. Dit levert een
geconcentreerdere luchtstroom en een hogere
luchtdruk. Geniet van een perfect föhnresultaat.

Krachtig
Stylen

Detectie

De hoogwaardige ventilator en motor zijn
ontworpen voor een krachtige luchtstroom,
zodat je 20% sneller* kunt föhnen.
Eenvoudig föhnen

Terwijl andere föhns alleen de temperatuur van
de luchtstroom meten, meet de Philips-föhn
met SenseIQ-technologie de temperatuur van
je haar om oververhitting te voorkomen. Hij is
voorzien van een infraroodsensor voor een
optimale föhnervaring voor je haar.
Aanpassing

De föhn met SenseIQ past de temperatuur van
de luchtstroom tot wel 4000 keer per
föhnsessie aan*** om oververhitting te
voorkomen.

Het mondstuk heeft een opening van 11 mm en
concentreert daarmee de luchtstroom voor
nauwkeurige styling. De SenseIQ-modus wordt
hierbij gedeactiveerd. We adviseren om het
mondstuk in de modus 'snel' en met snelheid 1
te gebruiken voor optimale styling.
Meer volume

De 2 snelheden en 3 vooraf ingestelde
föhnmodi zijn eenvoudig te selecteren met de
schuifregelaars. Kies jouw modus: 'zacht' voor
extra verzorging, 'drogen' voor dagelijks
gebruik en 'snel' voor een extra hitteboost.
SenseIQ is actief in de modi 'zacht' en
'drogen', voor een persoonlijke föhnervaring.

Dankzij de unieke vorm van de diﬀuser is je
krullende haar eenvoudig en moeiteloos te
stylen. Kies de gewenste temperatuur en
snelheid om volume en mooi gevormde krullen
te creëren.

Föhn
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Speciﬁcaties
Verzorgende technologieën
SenseIQ-technologie
Ionenverzorging: 2x ionen**

Kenmerken
Koele luchtstoot
Ophanghaakje

Accessoires
Spuitkop: Droogmondstuk, Stylingmondstuk: 11
mm
Diﬀuser voor krullen

Technische speciﬁcaties
Voltage: 220 - 240 volt
Wattage: 1800 W
Snoerlengte: 2 m
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Sneller t.o.v. BHD004-föhn van 1800 W
* In de modus 'zacht', na 5 minuten föhnen
** Gemeten bij een föhnsessie van 10 minuten
*** t.o.v. HP8280
**** t.o.v. HP8280 zonder snoer en hulpstukken

