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Μοτέρ AC, 110 km/h

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Ρύθμιση ThermoProtect

 

HPS910/00

Σχεδιασμένο για το πιο γρήγορο

επαγγελματικό στέγνωμα

Το σεσουάρ Philips Pro με 2100W έχει σχεδιαστεί για τα πιο γρήγορο στέγνωμα - κατά 40%.*

Με τη ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect, φροντίζετε τα μαλλιά σας όσο τα στεγνώνετε. *

σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο HP4997

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

ThermoProtect για βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα: τεχνολογία κεραμικών πλακών με θερμότητα υπερύθρων

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματική ισχύς 2100W για κορυφαία αποτελέσματα

Βολή κρύου αέρα, για σταθεροποίηση του χτενίσματος

Επαγγελματικό μοτέρ AC για 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

2 λεπτά στόμια (7 και 9 χιλιοστών), για άψογο φορμάρισμα

Ταχύτητα στεγνώματος 110 χλμ/ώρα, για γρήγορο αποτέλεσμα

Εύκολη χρήση

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Καλώδιο 2,5 μ., και για επαγγελματική χρήση

*2 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια επιπλέον, με ηλεκτρονική δήλωση του προϊόντος
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Χαρακτηριστικά

Ρύθμιση ThermoProtect

Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη

θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον

προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με

εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα

ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Σύστημα ιονισμού για μαλλιά που δεν ηλεκτρίζονται.

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό

ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και

λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και

στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά

λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Τεχνολογία κεραμικών πλακών

Το κεραμικό στοιχείο εκλύει υπέρυθρη θερμότητα, με

ήπια ένταση, που συμβάλλει στην προστασία των

μαλλιών από την ξηρότητα, χωρίς να μειώνεται η

ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα.

Επαγγελματικό 2100 W

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί

μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του

συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το

στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας

γρήγορη και εύκολη διαδικασία.

Έξι ρυθμίσεις ταχύτητας & θερμοκρασίας

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να

ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το

τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις

εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και

προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Βολή κρύου αέρα

Μια επαγγελματική λειτουργία που είναι άκρως

απαραίτητη και χρήσιμη, το κουμπί Cold Shot

παρέχει μια έντονη ριπή κρύου αέρα.

Χρησιμοποιείστε το μετά το φορμάρισμα για να

ολοκληρώσετε και να προσθέσετε την τελευταία

πινελιά στο στυλ σας.

Επαγγελματικό μοτέρ AC

Αυτός ο τύπος μοτέρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την

επαγγελματική αγορά και παρέχει πολλά

πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα

συνηθισμένα μοτέρ, κάτι το οποίο παρατείνει τη

διάρκεια ζωής του σεσουάρ κατά 50%. Επιπλέον,

διαθέτει πανίσχυρη ροή αέρα, γεγονός που επιτρέπει

στο σεσουάρ να στεγνώνει τα μαλλιά 45% πιο

γρήγορα* από άλλα μοντέλα με μοτέρ AC. *σε σχέση

με το προηγούμενο μοντέλο HP4997.

2 λεπτά στόμια φορμαρίσματος

Άψογα αποτελέσματα, με ένα στόμιο για κάθε ανάγκη

- στόμιο 7 χιλ. για φορμάρισμα με ακρίβεια και 9 χιλ.

για τέλειο βούρτσισμα και γυάλισμα των μαλλιών.

Καλώδιο 2,5 μ.

Το καλώδιο μήκους 2,5 μ. για επαγγελματική χρήση

προσφέρει βελτιωμένη ευελιξία και ευκολία

χειρισμού, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε

όπου επιθυμείτε.

4 χρόνια εγγύηση*

Το προϊόν έχει ελεγχθεί διεξοδικά ώστε να παρέχει

επαγγελματική απόδοση και διαθέτει μακροχρόνια

εγγύηση 4 ετών*.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240 volt

Ισχύς: 2100 W

Μήκος καλωδίου: 2,5 ιγ

Μοτέρ: AC

Διπλής τάσης:

ΟΧI

Ρύθμιση ThermoProtect: Και

Τεχνολογίες περιποίησης

Ρύθμιση ThermoProtect: Και

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων: Και

Τεχνολογία κεραμικών πλακών: Και

Σέρβις

4 χρόνια παγκόσμια εγγύηση*: Και
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