
 

Hiustenkuivain

Prestige Pro

 
Erittäin tehokas moottori

Lämpösuojus varmistaa
kosteuden

Ilmavirran nopeus jopa 170
km/h*

Mukana 2 kapeaa suutinta

 

HPS920/00

Ammattitason lopputulos

ja vähemmän vaurioita

Philips Pro -hiustenkuivain kuivattaa nopeasti ja tehokkaasti vahingoittamatta

hiuksia. Innovatiivinen Style & Protect -toiminto ja infrapunalämpö suojelevat

hiuksia ylikuumenemiselta. Lisäksi hiustenkuivain on erittäin tehokas ja kuivaa

hiukset nopeasti. Vältyt siis turhalta hiusten rasittamiselta.

Upeasti muotoiltu kampaus

Suunniteltu kestämään

Voimakas ilmavirta

2 keskityssuutinta (6 mm ja 8 mm) täydelliseen

Kuusi nopeus- ja lämpötila-asetusta optimaaliseen hallintaan

CoolShot takaa kestävän tyylin

Hellävaraisempi hiuksille

Ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset

ThermoProtect-lämpötila-asetus

Vähemmän vaurioita Style & Protect -suuttimella

Helppokäyttöinen

3 metrin johto

2 vuoden takuu ja 3 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen verkossa



Hiustenkuivain HPS920/00

Kohokohdat

Suunniteltu kestämään

Tämän hiustenkuivaajan moottori on kehitetty

ammattilaisille. Sen käyttöikä on tavallista

pidempi, mikä tekee hiustenkuivaajasta

uskomattoman kestävän. Lisäksi Philips Pro -

hiustenkuivaajan erittäin tehokas ilmavirta

kuivaa hiukset uskomattoman nopeasti.

Voimakas ilmavirta

Hiustenkuivaajan teho on 2 300 wattia, joten

ilmavirta on jatkuvasti voimakas. Tehon ja

nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla

hiukset helposti ja nopeasti

Ionic Care

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät

hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä,

hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja.

Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

ThermoProtect-lämpötila

ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa

optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa

hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa

saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa

hiukset hellävaraisesti.

2 keskityssuutinta (6 mm ja 8 mm)

täydelliseen

Kapeammalla suuttimella voit keskittää

ilmavirran ja kuivata hiukset hallitummin ja

nopeammin. Mukana on kaksi keskityssuutinta

(6 mm ja 8 mm) täydelliseen muotoiluun.

Vähemmän vaurioita Style & Protect -

suuttimella

Style & Protect -suutin on 6 mm kapea, joten

sen tarkkuus on ihanteellinen ja muotoiluteho

parempi. Samalla tämän hiustenkuivaajan

tekniikka suojaa hiuksia ylikuumenemiselta.

Vaikka suutin koskettaisi hiuksia, liiallinen

kuumuus pääsee ulos.

Tarkka ohjaus

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä

helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella

asetuksella takaat optimaalisen hallinnan ja

saat varmasti haluamasi tuloksen.

Viileä puhallusilma

Ammattilaistasoinen CoolShot-painike tuottaa

voimakkaan kylmän ilmavirran. Sillä

viimeistelet kestävän tyylin.

3 metrin johto

Ammattikäyttöön soveltuva 3 metrin johto

parantaa joustavuutta ja helpottaa käsittelyä

kaikkialla.

Pitkäkestoinen takuu

Pidennä 2 vuoden takuuta 3 vuoden

lisätakuulla, kun rekisteröit tuotteen verkossa 3

kuukauden kuluessa ostoksesta.



Hiustenkuivain HPS920/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Teho: 2300 W

Moottori: AC

Kuivausnopeus: jopa 170 km/h*

Johdon pituus: 3 m

Jännite: 220–240 V

Kaksoisjännite: ei

Väri/pintaviimeistely: Musta ja kulta

Hoitavat tekniikat

Ionic Care

ThermoProtect-asetus

Style & Protect -keskityssuutin

Ominaisuudet

Lämpötila-/nopeusasetukset: 6

Viileä puhallusilma

Säilytyskoukku

Irrotettava ilmanottosuodatin

Kääntyvä kahva: ei

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: 3

lisävuotta rekisteröinnin jälkeen

* Testattu 6 mm:n suuttimella, nopeusasetuksella 2 ja

lämpöasetuksella 2

* * edeltävään HP4997-malliin verrattuna
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