Föhn
Prestige Pro
2300 W droogkracht
Krachtige AC-motor
Hoge luchtsnelheid tot 170
km/u*
Style&Protect-mondstuk

HPS920/00

Ontworpen om snel professioneel
te drogen en stylen
De Philips-föhn Prestige Pro heeft een vermogen van 2300 W en een
professionele AC-motor met een snelheid tot wel 170 km/u*, dat is wel 50%
sneller**. De unieke Style&Protect-concentrator maakt professioneel stylen zonder
oververhitting mogelijk.
Prachtig gestyled haar
Sneldrogende, krachtige AC-motor
2300 W aan snelle, hoogwaardige droogkracht
2 dunne opzetstukken van 6 mm en 8 mm voor een perfecte styling
Zes snelheden en warmtestanden voor optimale controle
Coolshot voor je eigen style
Minder beschadiging van je haar
Ionenverzorging voor glad, glanzend en niet-pluizig haar
ThermoProtect-temperatuurinstelling
Meer verzorging met de Style&Protect-concentrator
Gebruiksvriendelijk
Lang snoer van 3 m
2 jaar garantie plus 3 jaar extra bij online registratie

Föhn

HPS920/00

Kenmerken
Professionele AC-motor

ThermoProtect-temperatuur

Maximale controle

De professionele föhn heeft een hoogwaardige
AC-motor met een luchtsnelheid tot 170 km/h*,
dat is wel 50% sneller**. Hij is ontwikkeld voor
professionele, eﬀectieve resultaten.

De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt
de optimale droogtemperatuur en extra
bescherming tegen oververhitting van het haar.
Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de
beste verzorgende resultaten.

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen
eenvoudig worden aangepast om de perfecte
stijl te krijgen. Zes verschillende standen
bieden optimale controle om nauwkeurig te
stylen zoals jij het graag wilt.

2 dunne opzetstukken voor styling

Koele luchtstoot

Perfecte stylingresultaten met een concentrator
voor alle behoeften. De 6 mm voor
precisiestyling met maximale verzorging en het
opzetstuk van 8 mm voor het perfect borstelen
en glanzend maken van het haar.

Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een
intense stroom koude lucht, een onmisbare
professionele functie. Het wordt na het stylen
gebruikt om het model te ﬁxeren.

Vermogen van 2300 W

Deze professionele föhn van 2300 W
produceert een krachtige luchtstroom. Deze
combinatie van kracht en snelheid maakt het
drogen en stylen van je haar sneller en
eenvoudiger.
Ionenverzorging

Snoer van 3 m
Style&Protect-concentrator

De negatieve ionen nemen statische
elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten
de haarschubben, zodat het haar nog intenser
glanst. Het resultaat: glad, glanzend en
pluisvrij haar.

De uniek ontworpen Style&Protectconcentrator met een speciaal klepje zorgt
tegelijkertijd voor nauwkeurig stylen en
verzorging van het haar. Het opzetstuk van 6
mm duwt het klepje open wanneer het haar te
heet wordt, waardoor overmatige hitte wordt
afgevoerd en de stylingkracht wordt verbeterd.

Het professionele, 3 meter lange snoer zorgt
waar je maar wilt voor gebruiksgemak.
Langdurige garantie
Voeg 3 jaar extra toe aan je garantie van 2 jaar
door je product binnen 3 maanden na aankoop
online te registreren.
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Speciﬁcaties
Technische speciﬁcaties
Wattage: 2300 W
Motor: AC
Droogsnelheid: tot 170 km/u*
Snoerlengte: 3 m
Voltage: 220 - 240 volt
Dubbel voltage: Nee
Kleur/afwerking: Zwart en goud

Verzorgende technologieën
Ionenverzorging
ThermoProtect-stand
Style&Protect-compressor

Kenmerken
Hitte- en snelheidsstanden: 6
Coolshot
Ophanghaakje
Verwijderbaar luchtinvoerﬁlter
Opvouwbare handgreep: Nee
Service
2 jaar wereldwijde garantie: Plus 3 jaar bij
registratie
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* Getest met een opzetstuk van 6 mm op snelheids- en
warmtestand 2
* * vs. voorganger HP4997

