
 

Hårføner

Prestige Pro
 

Svært kraftig motor

Varmebeskyttelse

Pleiende ion-funksjon

2 smale munnstykker følger
med

 

HPS920/00

Proft resultat med mindre

slitasje på håret

Philips Pro Hårføner tørker håret raskt og effektivt uten å skade det. Den innovative

Style&Protect-funksjonen med infrarød varme gjør at håret ikke blir overopphetet.

I tillegg er dette en svært kraftig hårføner som tørker håret på kort tid. Det betyr at

du slipper å slite unødig på håret.

Vakkert frisert hår

Konstruert for å holde lenge

Kraftig luftstrøm

2 fønmunnstykker (6 mm og 8 mm) for perfekt styling

Seks hastighets- og varmeinnstillinger for optimal kontroll

CoolShot fikserer frisyren

Mindre skade på håret

Ionisk pleie for mykt og glansfullt hår uten krus

ThermoProtect-temperaturinnstilling

Mindre slitasje med Style&Protect-munnstykket

Lett å bruke

3 meter ledning

2-års garanti og 3 ekstra år ved registrering på nett



Hårføner HPS920/00

Høydepunkter

Konstruert for å holde lenge

Motortypen i denne hårføneren har blitt utviklet

for det profesjonelle markedet. Den har lengre

levetid enn vanlige motorer, noe som gir en

svært holdbar føner. I tillegg gjør den kraftige

luftstrømmen til Philips Pro Hårføner at håret

tørker utrolig raskt.

Kraftig luftstrøm

En effekt på 2300 W gir hårføneren en

konstant, kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av

høy effekt og hastighet gjør det enkelt å tørke

og forme håret på kort tid.

Ionisk pleie

Ladede negative ioner eliminerer statisk

elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene,

slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet

er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturinnstillingen gir den

optimale temperaturen og ekstra beskyttelse

mot overoppheting av håret. Med den samme

kraftige luftstrømmen får du de beste

resultatene på en pleiende måte.

2 fønmunnstykker (6 mm og 8 mm) for

perfekt styling

Smalere munnstykker gjør at du kan sentrere

luften og tørke håret mer kontrollert og

dessuten raskere. De to munnstykkene som

følger med er 6 mm og 8 mm for å gi en perfekt

styling.

Mindre slitasje med Style&Protect-

munnstykket

Style&Protect-munnstykket er kun 6 mm bredt,

for optimal presisjon og bedre stylingeffekt. I

tillegg er denne hårføneren utstyrt med en

teknologi som beskytter håret mot

overoppheting. Selv om du kommer i direkte

kontakt med håret, blir overflødig varme

sluppet ut.

Nøyaktig kontroll

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt

justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks

forskjellige innstillinger gir optimal kontroll og

presis og skreddersydd styling.

Kaldluft

CoolShot-knappen er en profesjonell funksjon

som du bare må ha. Denne funksjonen

produserer kald luft, og den brukes etter

stylingen for å fullføre frisyren.

3 meter ledning

Den frisørsalonggodkjente ledningslengden på

3 m gir større fleksibilitet og lettere håndtering.

Langvarig garanti

Utvid 2-års garantien med 3 ekstra år med

registrering av produktet på nett innen tre

måneder etter kjøpsdato.



Hårføner HPS920/00

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Wattstyrke: 2300 W

Motor: AC

Tørkehastighet: Opptil 170 km/t*

Ledningslengde: 3 m

Spenning: 220–240 V

To spenninger: Nei

Farge/utforming: Svart og gull

Beskyttende teknologier

Ionisk pleie

ThermoProtect-innstilling

Munnstykke for styling og beskyttelse

Funksjoner

Varme-/hastighetsinnstillinger: 6

Kaldluft

Oppbevaringskrok

Avtakbart luftinntaksfilter

Sammenleggbart håndtak: Nei

Service

2-års verdensomspennende garanti: Pluss 3

år ved registrering

* Testet med 6 mm munnstykket på innstillingene

hastighet 2 og varme 2

* * kontra forgjengeren HP4997
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