
 

Сешоар

Prestige Pro

  2300 W мощност при сушене

Мощен променливотоков мотор

Висока скорост на въздуха до 170

км/ч*

Накрайник за оформяне и защита

 

HPS920/00

Създаден за бързо и професионално

изсушаване и стилизиране

Сешоарът на Philips Prestige Pro разполага с 2300 W и професионален променливотоков

двигател, който достига до 170 км/ч*, което е 50% по-бързо**. Този уникален

концентратор Style&Protect позволява професионално стилизиране, без да прегрява.

Красиво оформена прическа

Мощен променливотоков мотор за бързо сушене

2300 W бърза, висока мощност при сушене

2 тесни накрайника за прически за перфектно оформяне на прически: 6 мм и 8 мм

Шест скорости и настройки за температура за оптимален контрол

Хладната струя фиксира прическата ви

По-малко увреждане на косата

Йонна грижа за гладка, лъскава коса без заплитане

Температурна настройка ThermoProtect

Повече грижа с концентратор Style & Protect

Лесна употреба

Дълъг кабел от 3 м

2-годишна гаранция плюс 3 допълнителни години при онлайн регистрация



Сешоар HPS920/00

Акценти

Професионален AC мотор

Професионалният сешоар разполага с

високопроизводителен променливотоков двигател със

скорост на въздуха до 170 км/ч, което е 50% по-

бързо**. Конструиран е за професионални и

ефективни резултати.

2300 W мощност

Този професионален сешоар с мощност от 2300 W

създава силен въздушен поток. Полученото съчетание

от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето

и оформянето на косата.

Йонна грижа

Отрицателно заредените йони елиминират

наелектризирането, подобряват състоянието на

косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да

подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът

е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.

Настройка ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя

получавате най-добрите резултати, като щадите

косата си.

2 тесни накрайника за прически

Идеални прически с концентратор за всяка нужда. 6

мм за прецизно оформяне с максимална грижа и 8 мм

накрайник за сресване и заглаждане на косата.

Концентратор Style & Protect

Концентраторът с уникален дизайн Style & Protect

със специален капак позволява прецизно оформяне на

прическата, докато се грижи за вашата коса. 6 мм

накрайник кара капака да се отвори, когато косата

стане твърде гореща, като освобождава

прекомерната топлина и подобрява силата на

оформянето.

Прецизно управление

Необходимите скорост и температура се регулират

лесно, за да създадете идеалната прическа. Шестте

различни настройки ви дават оптимален контрол за

прецизно и изкусно оформяне.

Студена струя

Професионална функция, която трябва да имате,

бутонът CoolShot осигурява силен приток на студен

въздух. Използва се след оформяне на прическата, за

да я довърши и фиксира.

3 м кабел

Професионалният кабел с дължина от 3 м улеснява

използването навсякъде, където пожелаете.

Дългосрочна гаранция

Удължете вашата 2-годишна гаранция с 3

допълнителни години, като регистрирате онлайн

вашия продукт в рамките на 3 месеца от покупката.



Сешоар HPS920/00

Спецификации

Технически данни

Мощност: 2300 W

Мотор: AC

Скорост на сушене: до 170 км/ч*

Дължина на кабела: 3 м

Напрежение: 220 – 240 V

За две напрежения:

Не

Цвят/покритие: Черно и златисто

Щадящи технологии

Йонна грижа

Настройка ThermoProtect

Концентратор за оформяне и защита

Характеристики

Настройки за загряване/скорост: 6

Студена струя

Халка за закачване

Сменяем филтър за приток на въздух

Сгъваема дръжка: Не

Сервиз

2 години международна гаранция: Плюс 3 години

при регистрация

* Тествано с 6 мм накрайник с настройки Скорост 2 и Топлина 2

* * в сравнение с предишния модел HP4997
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