
 

Suszarka do włosów

Prestige Pro

 
Moc suszenia 2300 W

Silnik AC (120 km/h)

Duża prędkość powietrza do 170
km/h*

Nasadka Style & Protect

 

HPS920/00

Szybkie, profesjonalne suszenie

i modelowanie

Suszarka Philips Prestige Pro ma moc 2300 W i profesjonalny silnik AC, który

zapewnia prędkość do 170 km/h*, czyli działa o 50% szybciej** niż w przypadku

innych modeli. Wyjątkowy koncentrator Style & Protect umożliwia profesjonalne

modelowanie bez przegrzewania.

Doskonale wystylizowane włosy

Profesjonalny silnik AC zapewnia o 50% dłuższy okres eksploatacji

Moc 2300 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

2 cienkie nasadki do modelowania włosów: 6mm i 8mm

6 ustawień prędkości i temperatury zapewnia idealną kontrolę

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Jonizacja dla gładkich, niepuszących się, błyszczących włosów

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Jeszcze lepsza ochrona dzięki koncentratorowi Style & Protect

Wygodne użytkowanie

Przewód o długości 3m

2-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia o 3 lata po zarejestrowaniu produktu

przez Internet



Suszarka do włosów HPS920/00

Zalety

Profesjonalny silnik AC

Ten zapewniający liczne korzyści silnik został

specjalnie opracowany z myślą o

zastosowaniach profesjonalnych. Przede

wszystkim charakteryzuje się o 50% dłuższym

okresem eksploatacji. Ponadto zapewnia

bardzo silny strumień powietrza, dzięki

któremu suszenie jest o 55% szybsze* niż w

przypadku innych suszarek z silnikiem AC. * w

porównaniu z poprzednim modelem HP4997

Moc 2300 W

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2300 W

zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i

prędkości sprawia, że suszenie i układanie

włosów jest szybsze i prostsze.

Jonizacja

Naładowane ujemnie jony zapobiegają

elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i

wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i

połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie,

lśniące i nie puszą się.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

zapewnia optymalną temperaturę suszenia

oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem

włosów. Przy identycznym, mocnym

nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć

włosy, nie niszcząc ich.

2 cienkie nasadki modelujące

Doskonałe efekty stylizacji dzięki

uniwersalnemu koncentratorowi – nasadka

6 mm umożliwia precyzyjne modelowania z

maksymalną ochroną włosów, a nasadka

8 mm pozwala na idealne szczotkowanie i

wygładzanie włosów.

Koncentrator Style & Protect

Unikalny koncentrator Style & Protect ze

specjalną klapką umożliwia precyzyjne

modelowanie, jednocześnie dbając o włosy.

Nasadka 6 mm wymusza otwarcie klapki, gdy

włosy stają się zbyt gorące, co umożliwia

odprowadzanie nadmiaru ciepła i zwiększa

moc układania włosów.

Dokładna kontrola

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury.

Sześć różnych ustawień zapewnia optymalną

kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać

idealną fryzurę dostosowaną do Twoich

potrzeb.

Zimny nadmuch

Profesjonaliści nie obędą się bez przycisku

Cool Shot, który umożliwia korzystanie z

intensywnego nadmuchu zimnego powietrza.

Używa się go po ułożeniu włosów w celu

wykończenia fryzury i nadania jej

ostatecznego kształtu.

Przewód o długości 3 m

Profesjonalny przewód o długości 3m

zapewnia łatwość obsługi w dowolnym

miejscu.

Długa gwarancja

Możesz wydłużyć 2-letnią gwarancję o 3 lata,

rejestrując produkt przez Internet w ciągu 3

miesięcy od zakupu.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Moc: 2300 W

Silnik: AC

Prędkość suszenia: do 170 km/h*

Długość przewodu: 3 m

Napięcie: 220–240 V

Przełącznik napięcia sieciowego: Nie

Kolor/wykończenie: Czarny i złoty

Technologie dbające o włosy

Pielęgnacja jonowa

Ustawienie ThermoProtect

Koncentrator Style & Protect

Właściwości

6 ustawień temperatury / siły nadmuchu: 6

Zimny nadmuch

Ucho do zawieszania

Zdejmowany filtr wlotowy

Składany uchwyt: Nie

Serwis

2-letnia światowa gwarancja: Dodatkowe 3

lata po zarejestrowaniu produktu

* Testy z użyciem nasadki 6 mm przy wybranej prędkości

2 i temperaturze 2

* * w por. z poprzednikiem: HP4997
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