
 

Hiustenkuivain

Prestige Pro

 
2 100 W:n kuivausteho

Tehokas vaihtovirtamoottori

Ilmavirran nopeus jopa 160
km/h*

Ionikäsittelyllä saat kiiltävät
hiukset

 

HPS910/00

Nopea ja ammattimainen

kuivaus ja muotoilu

Philipsin Prestige Pro -hiustenkuivain on teholtaan 2 100 W. Sen. ammattitason

vaihtovirtamoottori saavuttaa jopa nopeuden 160 km/h*, joka on 40 % tavallista

nopeampi**. Muotoile ammattilaisen tavoin kahdella ohuella suuttimella.

Upeasti muotoiltu kampaus

Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta

2 100 W:n huipputehokas hiustenkuivain

Kaksi kapeaa muotoilusuutinta täydelliseen muotoiluun: 7 mm ja 9 mm

Kuusi nopeus- ja lämpötila-asetusta optimaaliseen hallintaan

CoolShot takaa kestävän tyylin

Hellävaraisempi hiuksille

Ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset

ThermoProtect-lämpötila-asetus

Helppokäyttöinen

Johdon pituus 2,5 m

2 vuoden takuu ja 2 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen verkossa



Hiustenkuivain HPS910/00

Kohokohdat

Ammattitason AC-moottori (vaihtovirta)

Ammattitason hiustenkuivaimessa on tehokas

vaihtovirtamoottori, joka saavuttaa jopa

160 km/h* nopeuden, joka on 40 % tavallista

nopeampi**. Se on suunniteltu ammattimaisiin,

tehokkaisiin tuloksiin.

2 100 W:n teho

Tämä 2100 W:n ammattilaistasoinen

hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran.

Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja

muotoilla hiukset entistä nopeammin ja

helpommin.

Ionic Care

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät

hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä,

hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja.

Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

ThermoProtect-lämpötila

ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa

optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa

hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa

saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa

hiukset hellävaraisesti.

Kaksi kapeaa muotoilusuutinta

Täydellistä muotoilua kahdella kapealla

suuttimella: 7 mm:n suuttimella muotoilet

tarkasti, ja 9 mm:n suuttimella harjaat ja

viimeistelet hiukset.

Tarkka ohjaus

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä

helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella

asetuksella takaat optimaalisen hallinnan ja

saat varmasti haluamasi tuloksen.

Viileä puhallusilma

Ammattilaistasoinen CoolShot-painike tuottaa

voimakkaan kylmän ilmavirran. Sillä

viimeistelet kestävän tyylin.

2,5 m:n johto

Ammattitasoinen 2,5 metrin pituinen johto

tekee käytöstä entistä helpompaa missä

tahansa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

 



Hiustenkuivain HPS910/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Teho: 2100 W

Moottori: AC

Kuivausnopeus: jopa 160 km/h*

Johdon pituus: 2,5 m

Jännite: 220–240 V

Kaksoisjännite: ei

Väri/pintaviimeistely: Musta ja punainen

Hoitavat tekniikat

Ionic Care

ThermoProtect-asetus

Ominaisuudet

Lämpötila-/nopeusasetukset: 6

Viileä puhallusilma

Säilytyskoukku

Irrotettava ilmanottosuodatin

Kääntyvä kahva: ei

Paino ja mitat

Tuotteen paino (ilman pakkausta): 0,828 kg

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: 2

lisävuotta rekisteröinnin jälkeen

* Testattu 9 mm:n suuttimella, nopeusasetuksella 2 ja

lämpöasetuksella 2

* * edeltävään HP4997-malliin verrattuna
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