
 

Suszarka do włosów

Prestige Pro

 
Moc suszenia 2100 W

Silnik o dużej mocy

Duża prędkość powietrza do
160 km/h*

Jonizacja dla lśniących włosów

 

HPS910/00

Szybkie, profesjonalne suszenie

i modelowanie

Suszarka Philips Prestige Pro ma moc 2100 W i profesjonalny silnik AC, który

osiąga prędkość do 160 km/h*, czyli działa o 40% szybciej** niż w przypadku

innych modeli. Zadbaj o profesjonalną stylizację dzięki dwóm wąskim nasadkom.

Doskonale wystylizowane włosy

Szybkie suszenie, wydajny silnik AC

Moc 2100 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

2 cienkie nasadki do modelowania włosów: 7 mm i 9 mm

6 ustawień prędkości i temperatury zapewnia idealną kontrolę

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Jonizacja dla gładkich, niepuszących się, błyszczących włosów

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Wygodne użytkowanie

Przewód o długości 2,5 m

2-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia o 2 lata po zarejestrowaniu produktu

przez Internet



Suszarka do włosów HPS910/00

Zalety

Profesjonalny silnik AC

Suszarka Pro jest wyposażona w wydajny

silnik AC, który zapewnia prędkość powietrza

do 160 km/h* – czyli o 40% szybszą** niż w

przypadku innych modeli. Została opracowana

tak, by zapewniać zachwycające rezultaty na

profesjonalnym poziomie.

Moc 2100 W

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2100 W

zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i

prędkości sprawia, że suszenie i układanie

włosów jest szybsze i prostsze.

Jonizacja

Naładowane ujemnie jony zapobiegają

elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i

wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i

połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie,

lśniące i nie puszą się.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

zapewnia optymalną temperaturę suszenia

oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem

włosów. Przy identycznym, mocnym

nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć

włosy, nie niszcząc ich.

2 cienkie nasadki modelujące

Doskonałe efekty stylizacji dzięki 2 cienkim

nasadkom do wszelkich zastosowań. Nasadka

7 mm umożliwia precyzyjne modelowanie

włosów, a nasadka 9 mm – szczotkowanie i

wygładzania włosów.

Dokładna kontrola

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury.

Sześć różnych ustawień zapewnia optymalną

kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać

idealną fryzurę dostosowaną do Twoich

potrzeb.

Zimny nadmuch

Profesjonaliści nie obędą się bez przycisku

Cool Shot, który umożliwia korzystanie z

intensywnego nadmuchu zimnego powietrza.

Używa się go po ułożeniu włosów w celu

wykończenia fryzury i nadania jej

ostatecznego kształtu.

Przewód o długości 2,5 m

Profesjonalny przewód o długości 2,5 m

zapewnia łatwość obsługi w dowolnym

miejscu.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.



Suszarka do włosów HPS910/00

Dane techniczne

Dane techniczne

Moc: 2100 W

Silnik: AC

Prędkość suszenia: do 160 km/h*

Długość przewodu: 2,5 m

Napięcie: 220–240 V

Przełącznik napięcia sieciowego: Nie

Kolor/wykończenie: Czarno-czerwone

Technologie dbające o włosy

Pielęgnacja jonowa

Ustawienie ThermoProtect

Właściwości

6 ustawień temperatury / siły nadmuchu: 6

Zimny nadmuch

Ucho do zawieszania

Zdejmowany filtr wlotowy

Składany uchwyt: Nie

Waga i wymiary

Waga produktu (bez opakowania): 0,828 kg

Serwis

2-letnia światowa gwarancja: Dodatkowe 2

lata po zarejestrowaniu produktu

* Testy z użyciem nasadki 9 mm przy wybranej prędkości

2 i temperaturze 2

* * w por. z poprzednikiem: HP4997

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2020‑12‑09

Wersja: 13.1.1

EAN: 08 71010 36254 69

www.philips.com

http://www.philips.com/

