
 

Hårtørrer

Prestige Pro
 

2100 W tørrekraft

Kraftig vekselstrømsmotor

Høj lufthastighed op til 160
km/t*

Ionisk pleje giver skinnende hår

 

HPS910/00

Designet til hurtig professionel

tørring og styling

Philips Hårtørrer Prestige Pro har 2100 W og en professionel vekselstrømsmotor,

der når op på 160 km/t*, hvilket er 40 % hurtigere**. Gør din professionelle stil

endnu bedre med to slanke mundstykker.

Flot, stylet frisure

Hurtig tørring, kraftfuld vekselstrømsmotor

2100 W, der giver hurtig, højtydende tørrekraft

2 tynde mundstykker til styling til perfekt styling: 7 mm og 9 mm

Seks hastigheds- og varmeindstillinger giver fuld kontrol

Kold luft sætter dit hår

Mindre skade på håret

Ionisk pleje giver et glat, skinnende hår uden krus

ThermoProtect-temperaturindstilling

Nem at anvende

2,5 m lang ledning

2 års garanti plus 2 ekstra år ved onlineregistrering



Hårtørrer HPS910/00

Vigtigste nyheder

Professionel vekselstrømsmotor

Pro-hårtørreren har en effektiv

vekselstrømsmotor med en lufthastighed op til

160 km/t*, hvilket er 40 % hurtigere**. Udviklet

til at opnå professionelle og effektive resultater.

2100 W effekt

Denne professionelle hårtørrer på 2100 W

skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af

kraft og hastighed gør det nemmere og

hurtigere at tørre og style dit hår.

Ionisk pleje

Negativt ladede ioner eliminerer statisk

elektricitet, behandler og glatter håret for at

forstærke hårets glød og glans. Resultatet er

hår, der er glat, skinnende og uden krus.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturindstillingen giver

optimal tørretemperatur og giver yderligere

beskyttelse mod overophedning af håret. Med

den samme kraftige luftstrøm får du de bedste

resultater på en skånsom måde.

2 tynde mundstykker til styling

Perfekte stylingresultater med 2 tynde

mundstykker til ethvert behov. 7 mm - til præcis

styling og 9 mm mundstykke til perfekt

børstning og polering af håret.

Præcis kontrol

Den påkrævede hastighed og temperatur kan

nemt justeres, så du får det perfekte resultat.

Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol

over præcis og skræddersyet styling.

Kold luft

CoolShot-knappen er en vigtig professionel

funktion, der giver et intenst skud kold luft. Den

bruges efter stylingen til at færdiggøre og

"sætte" frisuren.

2,5 m ledning

Den professionelle 2,5 m lange ledning øger

brugervenligheden, uanset hvor du befinder

dig.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Hårtørrer HPS910/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Watt-tal: 2100 W

Motor: AC

Tørrehastighed: op til 160 km/t*

Ledningslængde: 2,5 m

Spænding: 220-240 V

Dobbelt spændingsomskifter: Nej

Farve/finish: Sort og røde

Plejende teknologier

Ionisk pleje

ThermoProtect-indstilling

Funktioner

Varme-/hastighedsindstillinger: 6

Kold luft

Opbevaringskrog

Aftageligt luftindtagsfilter

Sammenfoldeligt håndtag: Nej

Vægt og mål

Produktets vægt (ekskl. emballage): 0,828kg

Service

2 års verdensomspændende garanti: Plus 2 år

ved registrering

* Testet med 9 mm mundstykke med Hastighed 2 og

Varm 2

* * i forhold til forgængeren HP4997
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