
 

Secador profissional

 
2300 W

Motor de CA (ar a 120 km/h)

Cuidado iónico

Bico modelador e protector

 

HPS920/00

Desempenho profissional com menos danos

Secador Philips Pro com 2300 W para uma secagem rápida com menos danos - graças ao inovador e exclusivo

Concentrador Modelar e Proteger exclusivo que evita o aquecimento excessivo do cabelo, mantendo sempre

um desempenho de modelação óptimo.

Penteados maravilhosos

Professional de 2300 W para óptimos resultados de modelação

Jacto frio para definir o seu penteado

Motor CA profissional para uma durabilidade 50% mais longa

Velocidade de secagem de 120 km/h para secagem rápida

2 concentradores de modelação finos (6 mm e 8 mm) para um penteado perfeito

Menos danos para o cabelo

Menos danos com o concentrador Modelar e Proteger

A melhor temperatura de secagem com ThermoProtect

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com tecnologia cerâmica, que fornece calor por infravermelhos

Fácil de usar

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Comprimento do cabo de 3 m adequado para cabeleireiros

*Garantia de 2 anos, mais 3 anos extra, mediante registo online
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Destaques

Concentrador Modelar e Proteger

O inovador Concentrador Modelar e Proteger

exclusivo foi inventado para permitir uma

modelação precisa do cabelo com um

concentrador de 6 mm enquanto cuida do

cabelo, em simultâneo. Ao modelar o cabelo

com um concentrador fino, este aproxima-se

muito do cabelo, entrando por vezes em

contacto com este. Um calor de até 180 °C

acumula-se e danifica o cabelo aquecendo-o

excessivamente. O concentrador Modelar e

Proteger força a patilha a abrir quando o

cabelo aquece demasiado, dissipando o calor

excessivo e melhorando a potência de

modelação.

Regulação ThermoProtect

A temperatura ThermoProtect fornece a

temperatura de secagem perfeita e fornece

uma protecção adicional contra o aquecimento

excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar

potente, irá obter os melhores resultados de

uma forma cuidada.

Seis regulações de velocidade e calor

A velocidade e o calor necessários podem ser

facilmente ajustados para criar um penteado

final perfeito. Seis regulações diferentes

garantem o controlo total para penteados

precisos e modelados.

Professional de 2300 W

Este secador profissional de 2300 W gera um

fluxo de ar potente. A combinação resultante

da potência e da velocidade torna a secagem

e a modelação do seu cabelo mais rápidas e

mais fáceis.

Cuidado iónico

O tratamento iónico permite uma secagem

antiestática. Os iões com carga negativa

eliminam a electricidade estática, tratam do

seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo

para intensificar o seu brilho e luminosidade.

O resultado é um cabelo macio e sem frisado

com um brilho maravilhoso.

Tecnologia cerâmica

O elemento cerâmico emite calor por

infravermelhos, que é delicado e ajuda a secar

o seu cabelo a partir de dentro, protegendo-o

contra secagens excessivas, sem comprometer

a velocidade e a eficácia.

Jacto frio

Uma função profissional obrigatória, o botão

do jacto frio proporciona um jacto intenso de ar

frio. Este é utilizado depois de terminar a

modelação para definir o penteado.

Motor CA profissional

Este tipo de motor foi especialmente

desenvolvido para o mercado profissional e

oferece várias vantagens. A mais importante é

a duração mais prolongada do que os motores

normais, o que aumenta a vida útil do seu

secador de cabelo em 50%. Além disso, este

também tem um fluxo de ar extra potente,

permitindo que este secador seque com uma

rapidez 55% superior* em comparação com

outros secadores de motor de CA. *em

comparação com o antecessor HP4997

Velocidade de secagem de 120 km/h

Este secador alcança uma velocidade de

secagem de até 120 km/h, o que permite uma

secagem 50% mais rápida do que outros

secadores.* *em comparação com o antecessor

HP4997

Fio de 3 m

O comprimento do cabo de 3 m adequado para

cabeleireiros proporciona uma maior

flexibilidade e facilidade de manuseamento,

para poder utilizá-lo em qualquer local à

escolha.
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Especificações

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Potência: 2300 W

Comprimento do cabo de alimentação: 3 m

Motor: CA

Velocidade de secagem de 120 km/h

Voltagem dupla: Não

Tecnologias de cuidado

Concentrador Modelar e Proteger

Regulação ThermoProtect

Cuidado iónico

Tecnologia cerâmica

Assistência

Garantia mundial de 5 anos*
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