
 

Secador de cabelo

Prestige Pro

 
2100 W de potência

Motor AC potente

Alta velocidade do ar até
160 km/h*

Cuidado iónico: cabelo brilhante

 

HPS910/00

Concebido para secagem e modelação

profissionais rápidas

O secador de cabelo Philips Prestige Pro conta com 2100 W e um motor AC

profissional que atinge até 160 km/h* com mais 40% de velocidade**. Melhore a

sua modelação profissional com dois bicos estreitos.

Penteados maravilhosos

Secagem rápida, motor AC potente

2100 W de potência, secagem rápida, alto desempenho

2 bicos de modelação finos para resultados perfeitos: 7 mm e 9 mm

Seis regulações de calor e velocidade para controlo perfeito

Jacto frio fixa o seu penteado

Menos danos para o cabelo

Cuidado iónico para cabelo macio e brilhante sem frisado

Regulação de temperatura ThermoProtect

Fácil de utilizar

Cabo de 2,5 m de comprimento

Garantia de 2 anos, mais 2 anos adicionais mediante registo online



Secador de cabelo HPS910/00

Destaques

Motor AC profissional

O secador de cabelo Pro possui um motor AC

de alto desempenho com uma velocidade do

ar até 160 km/h*, 40% mais rápida**. Foi

desenvolvido para garantir resultados

profissionais e eficazes.

2100 W de potência

Este secador de cabelo profissional de 2100 W

gera um fluxo de ar potente. A combinação

resultante da potência e da velocidade torna a

secagem e a modelação do seu cabelo mais

rápidas e mais fáceis.

Cuid. iónico

Os iões com carga negativa eliminam a

eletricidade estática, tratam do seu cabelo e

amaciam as cutículas do cabelo para

intensificar o brilho e a luminosidade. Isto

resulta num cabelo macio, brilhante e sem

frisado.

Temperatura ThermoProtect

A regulação de temperatura ThermoProtect

fornece a temperatura de secagem perfeita e

fornece uma protecção adicional contra o

aquecimento excessivo do cabelo. Com o

mesmo fluxo de ar potente, irá obter os

melhores resultados de uma forma cuidada.

2 bicos de modelação finos

Resultados de modelação perfeitos com 2

bicos finos para cada necessidade. Um bico de

7 mm para modelação precisa e um de 9 mm

para escovar e aperfeiçoar o seu cabelo.

Controlo preciso

A velocidade e o calor necessários podem ser

facilmente ajustados para criar um penteado

final perfeito. Seis regulações diferentes

garantem o controlo ideal para penteados

precisos e modelados.

Jacto frio

Uma função profissional obrigatória, o botão

do jato frio proporciona um jato intenso de ar

frio. Este é utilizado depois de terminar a

modelação para definir o penteado.

Cabo de 2,5 m

O cabo profissional de 2,5 m de comprimento

reforça a facilidade de utilização em qualquer

local.

Logótipo Verde da Philips

Os produtos ecológicos da Philips podem

reduzir os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips

– eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.



Secador de cabelo HPS910/00

Especificações

Especificações técnicas

Potência: 2100 W

Motor: CA

Velocidade de secagem: até 160 km/h*

Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m

Voltagem: 220-240 V

Voltagem dupla: Não

Cor/Acabamento: Preto e vermelho

Tecnologias de cuidado

Cuidado iónico

Regulação ThermoProtect

Características

Regulações de calor/velocidade: 6

Jacto frio

Gancho de arrumação

Filtro de ar amovível

Pega desdobrável: Não

Peso e dimensões

Peso do produto (excl. embalagem): 0,828 kg

Assistência

2 anos de garantia mundial: Mais 2 anos

mediante registo

* Testado com bico de 9 mm nas regulações de

velocidade 2 e de calor 2

* * vs. modelo anterior HP4997
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