
 

Vysoušeč vlasů

Prestige Pro

 
Vysoušení o příkonu 2300 W

Výkonný motor AC

Vysoká rychlost vzduchu až
170 km/h*

Nástavec Style & Protect

 

HPS920/00

Předurčeno pro rychlé a profesionální

vysoušení a úpravu účesů

Vysoušeč vlasů Philips Prestige pro nabízí výkon 2 300 W a profesionální

motor AC, který dosahuje rychlosti až 170 km/h*, což je o 50 % rychlejší**.

Jedinečná varovací koncovka Style&Protect umožňuje profesionální úpravu účesu

bez přehřívání.

Krásně upravené vlasy

Rychlé vysoušení, výkonný motor AC

2 300 W vysoušecího výkonu

2 tenké stylingové nástavce pro dokonalý styling: 6 mm a 8 mm

Šest nastavení rychlosti a teplot pro optimální ovládání

Funkce Cool Shot zpevní účes

Minimální poškození vlasů

Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Více péče s koncentrátorem Style & Protect

Snadné použití

3 m dlouhý kabel

Dvouletá záruka a 3 roky navíc po online registraci



Vysoušeč vlasů HPS920/00

Přednosti

Profesionální motorek na střídavý proud

Profesionální vysoušeč vlasů má vysoce

výkonný motor AC s rychlostí vzduchu až

170 km/h*, což je o 50 % rychlejší**. Je

vytvořen pro profesionální, efektivní výsledky.

Výkon 2 300 W

Tento vysoušeč vlasů s profesionálním

příkonem 2 300 W vytváří silný proud vzduchu.

Výsledná kombinace výkonu a rychlosti

urychluje a usnadňuje vysoušení a úpravu

účesu.

Ionizační péče

Záporné ionty redukují vytváření statické

energie, upravují účes a uhlazují vlasové

kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.

Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes

bez zacuchání.

ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect

poskytuje optimální teplotu při vysoušení a

nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se

stejně výkonným prouděním vzduchu získáte

nejlepší výsledky.

2 tenké stylingové nástavce

Dokonalé výsledky při úpravě účesu díky

koncentrátoru pro každou příležitost – 6mm pro

přesnou úpravu s maximální péčí a 8mm

nástavec pro dokonalé pročesání a uhlazení

vlasů.

Koncovka Style & Protect

Jedinečně navržený koncentrátor Style &

Protect se speciální klapkou umožňuje přesný

styling a zároveň pečuje o vaše vlasy. 6mm

nástavec klapku otevře, když se vlasy příliš

zahřejí, čímž se nadměrně teplo uvolní a zlepší

se výkon při úpravě účesu.

Přesné ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest

různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro

precizní a osobitou úpravu účesu.

Proud chladného vzduchu

Nepostradatelná profesionální funkce tlačítka

Cool Shot poskytuje intenzivní proud

chladného vzduchu. Používá se k dokončení

a zpevnění účesu po jeho úpravě.

3m kabel

Profesionální 3 m dlouhý kabel dopomáhá

snazšímu použití, kdekoli se vám jen zachce.

Dlouhodobá záruka

Prodlužte si dvouletou záruku o tři roky navíc

díky online registraci svého produktu do

3 měsíců od zakoupení.



Vysoušeč vlasů HPS920/00

Specifikace

Technické údaje

Výkon: 2300 W

Motor: střídavý proud

Rychlost vysoušení: až 170 km/h*

Délka kabelu: 3 m

Napětí: 220–240 V

Dvojí napětí: Ne

Barva/povrch: Černá a zlatá

Technologie zajišťující péči

Ionizační péče: Ano

Nastavení ThermoProtect: Ano

Koncentrátor Style & Protect: Ano

Funkce

Nastavení teploty/rychlosti: 6

Impuls chladného vzduchu: Ano

Háček na zavěšení: Ano

Vyjímatelný vstupní vzduchový filtr: Ano

Sklopná rukojeť: Ne

Servis

2letá celosvětová záruka: Plus 3 roky v případě

registrace

* Testováno s 6mm nástavcem při nastavení rychlosti 2

a nastavení tepla 2

* * oproti předchůdci HP4997
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