
 

DryCare Pro Sušič
vlasov

Prestige Pro

 
Sušiaci výkon 2300 W

Výkonný motor na striedavý
prúd

Vysoká rýchlosť vzduchu až
170 km/h*

Tvarovacia a ochranná hubica

 

HPS920/00

Určený na rýchle a profesionálne

sušenie a tvarovanie

Fén na vlasy Philips Prestige Pro má výkon 2300 W a profesionálny striedavý

motor, ktorý dosahuje rýchlosť až 170 km/h*, čo predstavuje zrýchlenie o 50 %**.

Unikátny koncentrátor Style&Protect umožňuje profesionálny styling bez

prehrievania.

Účesy s nádherným tvarom

Rýchle sušenie, výkonný AC motor

2300 W vysokého výkonu na rýchle sušenie

2 štíhle tvarovacie hubice pre dokonalé tvarovanie: 6 mm a 8 mm

Šesť nastavení rýchlosti a teploty pre optimálnu kontrolu

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Menšie poškodenie vlasov

Starostlivosť pomocou iónov pre nádherne hladké, rovné a lesklé vlasy

Nastavenie teploty ThermoProtect

Viac starostlivosti s koncentrátorom Style & Protect

Jednoduché používanie

3 m dlhá šnúra

2-ročná záruka a 3 roky navyše po online registrácií



DryCare Pro Sušič vlasov HPS920/00

Hlavné prvky

Profesionálny motor na striedavý prúd

Sušič vlasov Pro má vysokovýkonný motor na

striedavý prúd s rýchlosťou vzduchu až 170

km/h*, čo je až o 50 % rýchlejšie**. Navrhnutý

bol pre profesionálne a efektívne výsledky.

2300 W výkonu

Tento 2300 W profesionálny sušič vlasov

vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná

kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a

zjednodušuje úpravu a tvarovanie vášho účesu.

Starostlivosť pomocou iónov

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej

elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich

kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú

nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené

vlasy.

Teplota ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú

ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou

rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz

dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším

spôsobom.

2 štíhle tvarovacie hubice

Dokonalý výsledok pri tvarovaní účesu

s koncentrátorom pre každú potrebu – 6 mm na

precízne tvarovanie účesu s maximálnou

starostlivosťou a 8 mm hubicou na česanie a

lesk vlasov.

Koncentrátor Style & Protect

Unikátne navrhnutý koncentrátor Style & Protect

so špeciálnou klapkou umožňuje precízne

tvarovanie a starostlivosť o vlasy.

Tryska s priemerom 6 mm núti klapku otvoriť,

keď sú vlasy príliš horúce, čím rozpúšťa

nadmerné teplo a zlepšuje tvarovaciu silu.

Presné ovládanie

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý

účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje

optimálnu kontrolu pre precízny a prispôsobený

styling.

Chladný stupeň

Nenahraditeľná profesionálna funkcia vo forme

tlačidla CoolShot poskytuje intenzívny prúd

studeného vzduchu. Používa sa po dokončení

tvarovania na zafixovanie účesu.

3 m šnúra

Profesionálna 3 m dlhá šnúra ešte viac

uľahčuje používanie, kdekoľvek chcete.

Predĺžená záruka

Predĺžte svoju 2-ročnú záruku o ďalšie 3 roky

po online registrácii produktu do 3 mesiacov od

nákupu.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Výkon vo wattoch: 2300 W

Motor: AC

Rýchlosť sušenia: až 170 km/h*

Dĺžka kábla: 3 m

Napätie: 220 – 240 V

Dvojité napätie: Nie

Farba/povrchová úprava: Čiernozlatá

Technológie šetrné k vlasom

Starostlivosť pomocou iónov

Nastavenie ThermoProtect

Koncentrátor na tvarovanie a ochranu

Vlastnosti

Nastavenie teploty/rýchlosti: 6

Chladný prúd

Háčik na odkladanie

Odnímateľný filter vstupu vzduchu

Sklopná rúčka: Nie

Servis

2-ročná celosvetová záruka: Ďalšie 3 roky po

registrácii produktu

* Testované použitím 6 mm hubice pri nastavení

rýchlosti 2 a teploty 2

* *v porovnaní s predchádzajúcim modelom HP4997
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