
 

Plaukų džiovintuvas

Prestige Pro

 
2300 W džiovinimo galia

Galingas KS variklis

Didelis oro greitis – iki 170
km/h*

Modeliavimo ir apsauginis
antgalis

 

HPS920/00

Skirtas profesionaliai džiovinti

ir modeliuoti

„Philips Hair Dryer Prestige Pro“ pasižymi 2300 W galia ir profesionaliu KS varikliu,

kuris pasiekia iki 170 km/h*, t. y. jis yra 50 % greitesnis**. Su unikaliu modeliavimo ir

apsauginiu koncentratoriumi profesionaliai modeliuosite neperkaitindami.

Puikiai sušukuoti plaukai

Greitas džiovinimas, galingas kintamosios srovės variklis

2300 W – didelė džiovinimo galia

2 ploni modeliavimo antgaliai nepriekaištingai šukuosenai: 6 mm ir 8 mm

Šeši greičio ir karščio nustatymai optimaliai kontrolei

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Mažiau pažeidžiami plaukai

Jonizuojanti priežiūra lygiems, nesigarbanojantiems ir žvilgantiems plaukams

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Daugiau priežiūros su modeliavimo ir apsauginiu koncentratoriumi

Paprasta naudoti

3 m laidas

2 metų garantija ir papildomi 3 metai, jei užregistruojama internetu



Plaukų džiovintuvas HPS920/00

Ypatybės

Profesionalus AC variklis

Profesionaliame plaukų džiovintuve yra didelio

našumo KS variklis, kuriuo pasiekiamas iki 170

km/h* oro greitis, t. y. jis yra 50 % greitesnis**.

Jis skirtas profesionaliam, efektyviam darbui.

2300 W galia

Šis profesionalus 2300 W plaukų džiovintuvas

pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį,

plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa

greitesnis ir lengvesnis.

Jonizuojanti priežiūra

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų

įelektrinimo, kondicionuoja plaukus, nuramina

plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir

spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, žvilgančiais

ir tiesiais plaukais.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas

pasižymi optimalia džiovinimo temperatūra ir

papildoma apsauga nuo plaukų perkaitimo. Su

tokio pat galingumo oro srove tausojančiu

būdu pasieksite geriausių rezultatų.

2 ploni modeliavimo antgaliai

Tobuli modeliavimo rezultatai su

koncentratoriumi patenkins kiekvieno poreikius.

6 mm antgalis preciziškam modeliavimui ir

maksimaliai priežiūrai bei 8 mm antgalis

plaukams šukuoti ir poliruoti.

Modeliavimo ir apsauginis koncentratorius

Naudodami unikalios konstrukcijos

modeliavimo ir apsauginį koncentratorių su

specialia sklende tiksliai sumodeliuosite ir

pasirūpinsite plaukais. 6 mm antgalis priverčia

sklendę atsidaryti, kai plaukai per daug įkaista.

Taip išsklaidomas per didelis karštis ir

padidinama modeliavimo galia.

Tikslus valdymas

Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra

sukuria tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai

leidžia optimaliai ir tiksliai suformuoti

šukuoseną.

Šalto oro funkcija

Būtina profesionali funkcija – „Cool Shot“

mygtuko dėka pučiama intensyvi šalto oro

srovė. Ši funkcija naudojama norint užbaigti

modeliuoti ir sukurti stilių.

3m laidas

Su profesionaliu 3 m laidu dar lengviau

naudoti kur tik norite.

Ilgalaikė garantija

Pratęskite savo 2 metų garantiją 3 papildomais

metais užregistruodami savo gaminį internetu

per 3 mėnesius nuo įsigijimo.



Plaukų džiovintuvas HPS920/00

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Galingumas: 2300 W

Variklis: Kintamoji srovė

Džiovinimo greitis: iki 170 km/h*

Maitinimo laido ilgis: 3 m

Įtampa: 220-240 V

Dvejopa įtampa: Ne

Spalva / apdaila: Juoda ir auksinė

Plaukus tausojančios technologijos

Jonizuojanti priežiūra

Šilumos apsauginis režimas

Modeliavimo ir apsauginis antgalis

Savybės

Karščio / greičio nustatymai: 6

Šalto oro funkcija

Laikymo kabliukas

Išimamas oro įleidimo filtras

Sulankstoma rankena: Ne

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje:

Dar 3 metai užregistravus

* Išbandyta su 6 mm antgaliu įjungus 2 greičio ir 2

šilumos nustatymus

* * lyginant su ankstesniu HP4997
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