
 

Pengering rambut

DryCare Prestige

 
Motor AC pro

2.100 W

Perawatan dengan Ion

2 konsentrator profesional

 

HPS910/00

Didesain untuk pengeringan

profesional paling cepat

Pengering rambut Pro Philips dengan daya 2100W didesain untuk menghasilkan

pengeringan tercepat - 40% lebih cepat.* Setelan suhu ThermoProtect

memastikan Anda merawat rambut, sembari mengeringkannya. * vs.

pendahulunya HP4997

Lebih ramah pada rambut

Suhu pengeringan terbaik dengan suhu ThermoProtect

Perawatan Intensif dgn pengkondisian ion utk rambut kemilau, bebas kusut

Perawatan ekstra dengan teknologi Keramik, memberikan panas inframerah

Rambut tertata indah

Professional 2100W untuk hasil penataan yang memukau

Hembusan Dingin untuk mengatur gaya Anda

Motor AC profesional untuk masa pakai 50% lebih lama

2 konsentrator penataan sederhana (7 mm & 9 mm) untuk penataan sempurna

Kecepatan pengeringan 110 km/jam untuk pengeringan yang cepat

Mudah digunakan

Enam kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk pengendalian penuh

Panjang kabel 2,5 m yang disetujui untuk salon

*Garansi 2 tahun ditambah 2 tahun, setelah pendaftaran online
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Kelebihan Utama

Setelan ThermoProtect

Suhu ThermoProtect memberikan suhu

pengeringan optimal dan perlindungan

tambahan dari pemanasan berlebih pada

rambut. Dengan hembusan udara kuat yang

sama, Anda akan mendapatkan hasil terbaik

yang merawat rambut.

Perawatan dengan Ion

Perawatan ion menghasilkan pengeringan anti

statis. Ion negatif yang dimuat alat ini

menghilangkan statis, merawat rambut dan

melembutkan kutikula rambut untuk

meningkatkan kemilau dan cahaya rambut.

Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah,

halus, dan bebas kusut.

Teknologi keramik

Elemen keramik mengeluarkan panas

inframerah jauh dengan kehangatan lembut

yang membantu mengeringkan rambut Anda

dari dalam dan tidak membuat rambut menjadi

terlalu kering, tanpa mengesampingkan

kecepatan dan keefektifannya.

Profesional 2.100 W

Pengering rambut profesional 2100W ini

menghasilkan hembusan udara yang kuat.

Gabungan tenaga dan kecepatan yang

dihasilkannya membuat pengeringan dan

penataan rambut Anda menjadi lebih cepat

dan lebih mudah.

Enam setelan kecepatan dan panas

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa

diatur dengan mudah untuk mendapatkan

penataan rambut yang sempurna. Enam

pengaturan yang berbeda memberikan kontrol

penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.

Hembusan Dingin

Fungsi profesional yang harus dimiliki, tombol

Cool Shot memberikan hembusan intens udara

dingin. Digunakan setelah penataan untuk

menyelesaikan dan merampungkan penataan

rambut.

Motor AC profesional

Jenis motor ini secara khusus dikembangkan

untuk pasar profesional dan memberikan

beberapa keuntungan untuk Anda. Yang

terpenting, memiliki masa pakai yang lebih

lama dari motor biasa, sehingga

memperpanjang masa pakai pengering rambut

Anda hingga 50%. Yang terutama lagi,

pengering ini juga memiliki hembusan udara

yang ekstra kuat sehingga bisa mengeringkan

45% lebih cepat* dibandingkan motor AC dari

pengering lainnya. *vs. pendahulunya HP4997.

2 konsentrator penataan tipis

Hasil penataan sempurna dengan konsentrator

untuk setiap kebutuhan - nozel 7mm untuk

penataan akurat dan nozel 9mm untuk

menyikat sempurna dan menjadikan rambut

berkilau.

Kabel 2,5 m

Panjang kabel standar salon 2,5 m

memberikan fleksibilitas yang lebih baik dan

kemudahan pemakaian, sehingga Anda bisa

menggunakannya di mana saja Anda

inginkan.

Garansi 4 Tahun*

Produk ini sudah diuji secara saksama untuk

memberikan performa profesional, dan garansi

pemakaian awet selama 4 tahun*.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Spesifikasi teknis

Voltase: 220-240 volt

Watt: 2.100 W

Panjang kabel: 2,5 m

Motor: AC

Voltase Ganda: NO

Setelan ThermoProtect

Warna / Tampilan luar: Black & Red

Teknologi yang merawat rambut

Setelan ThermoProtect

Perawatan dengan Ion

Teknologi keramik

Layanan

Garansi 4 tahun di seluruh dunia*

Fitur

Bidikan keren

Pegangan yang dapat dilipat: NO

Kait penyimpanan

Filter udara masuk yang bisa dilepas

Berat & dimensi

Berat F-Box: 1,095kg

Berat produk (tidak termasuk kemasan):

0,828kg
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