
 

Uscător de păr

Prestige Pro

 
Putere de uscare de 2300 W

Motor C.A. puternic

Viteză mare a aerului până la
170 km/h*

Cap de coafare şi protecţie

 

HPS920/00

Proiectat pentru uscare şi coafare

cu rezultate profesionale

Uscătorul Philips Prestige Pro dispune de 2300 W şi de un motor de curent

alternativ profesional, care ajunge până la 170 km/h*, cu 50 % mai rapid**.

Concentratorul unic Style&Protect permite coafarea profesională, fără

supraîncălzirea părului.

Păr coafat frumos

Uscare rapidă, motor C.A. puternic

2300 W de putere de uscare rapidă, de înaltă performanţă

2 capete subţiri de coafare pentru coafare perfectă: 6 mm şi 8 mm

Şase setări de viteză şi căldură pentru control optim

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

Mai puţină deteriorare a părului

Îngrijire cu ioni pentru păr mătăsos, drept şi strălucitor

Setare de temperatură ThermoProtect

Mai multă îngrijire cu concentratorul Style & Protect

Uşor de utilizat

Cablu de 3 m lungime

Garanţie de 2 ani şi 3 ani suplimentari la înregistrarea online



Uscător de păr HPS920/00

Repere

Motor C.A. profesional

Pro Hair Dryer dispune de un motor c.a. de

înaltă performanţă, cu viteză a aerului de până

la 170 km/h*, care este cu 50 % mai rapid**.

Este conceput pentru rezultate profesionale,

eficiente.

Putere 2300 W

Acest uscător de păr profesional de 2300 W

creează un flux de aer puternic. Combinaţia de

putere şi viteză accelerează şi facilitează

uscarea şi coafarea părului.

Îngrijire cu ioni

Ionii negativi elimină electricitatea statică,

tratează părul şi netezesc cuticulele părului

pentru a-i intensifica luciul şi strălucirea.

Rezultatul este un păr neted, strălucitor şi

drept.

Temperatură ThermoProtect

Setarea de temperatură ThermoProtect asigură

o temperatură optimă de uscare şi protecţie

suplimentară împotriva supraîncălzirii părului.

Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine

rezultate excelente într-un mod delicat.

2 capete subţiri de coafare

Rezultate de coafare perfecte, cu un

concentrator pentru fiecare nevoie. Capul de 6

mm pentru coafare precisă, cu maximum de

îngrijire, şi cel de 8 mm, pentru perierea şi

strălucirea părului.

Concentrator Style & Protect

Concentratorul Style & Protect cu design unic,

cu o clapetă specială, permite coafarea

precisă, având în acelaşi timp grijă de părul

tău. Capul de 6 mm forţează clapeta să se

deschidă atunci când părul devine prea

fierbinte, disipând căldura în exces şi

îmbunătăţind puterea de coafare.

Control precis

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor

pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite

asigură un control optim pentru coafare precisă

şi personalizată.

Jet de aer rece

Element de funcţionalitate profesională

obligatoriu, butonul Cool Shot asigură un flux

intens de aer rece. Acesta este utilizat după

coafare pentru finisarea şi fixarea coafurii.

Cablu de 3 m

Cablul profesional de 3 m lungime facilitează

utilizarea oriunde doreşti.

Garanţie de lungă durată

Extinde-ţi garanţia de 2 ani cu încă 3 ani

înregistrându-ţi online produsul în termen de 3

luni de la achiziţie.



Uscător de păr HPS920/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Putere: 2300 W

Motor: c.a.

Viteză de uscare: până la 170 km/h*

Lungime cablu: 3 m

Tensiune: 220-240 V

Tensiune dublă: Nu

Culoare / Finisare: Negru şi auriu

Tehnologii de îngrijire

Îngrijire cu ioni

Setare ThermoProtect

Concentrator Style&Protect

Caracteristici

Setări de căldură/viteză: 6

Jet de aer rece

Cârlig pentru depozitare

Filtru detaşabil de admisie a aerului

Mâner pliant: Nu

Service

Garanţie internaţională de 2 ani: 3 ani în plus

la înregistrare

* Testat cu capul de 6 mm la setarea de viteză 2 şi la

setarea de căldură 2

* * faţă de predecesorul HP4997
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