
 

Hårtork
Prestige Pro

 
Mycket kraftfull motor

Värmeskydd säkerställer
fukthalten

Vårdande jonfunktion ger
glänsande hår

2 medföljande smala
munstycken

 

HPS920/00

Proffsigt resultat med mindre

slitage på håret

Philips Pro Hårtork torkar snabbt och effektivt utan att skada håret. Den innovative

Style&Protect-funktionen med infraröd värme gör att du undviker överhettning av

håret. Dessutom är hårtorken mycket kraftfull vilket torkar håret snabbt. Du slipper

alltså slita på håret i onödan.

Vackert stylat hår

Kraftfullt luftflöde

2 st fönmunstycken (6 mm och 8 mm) för perfekt styling

Sex hastighets- och värmeinställningar för optimal kontroll

Kalluftsfunktion fixerar frisyren

Mindre slitage på håret

Jonisk hårvård för mjukt, glänsande och krusningsfritt hår

ThermoProtect-temperaturinställning

Mindre slitage med Style&Protect-munstycket

Lättanvänd

3 meter lång sladd

2 års garanti och 3 extra år vid onlineregistrering



Hårtork HPS920/00

Funktioner

2 300 W effekt

Hårtorken har 2 300 W vilket ger ett

kontinuerligt kraftfullt luftflöde. Kombinationen

av hög effekt och hastighet gör det enkelt att

snabbt torka och forma håret.

Jonisk hårvård

Laddade negativa joner eliminerar statisk

elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer

så att hårets lyster och glans intensifieras.

Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt,

mjukt och krusfritt.

ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturinställningen ger

optimal torktemperatur och extra skydd mot

överhettning av håret. Med samma kraftfulla

luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt

sätt.

Två tunna fönmunstycken

Smalare munstycken gör att du kan centrera

luften och torka håret mer kontrollerat och

dessutom snabbare. De två medföljande

munstyckena är 6 mm och 8 mm för perfekt

styling.

Mindre slitage med Style&Protect-

munstycket

Style&Protect-munstycket är 6 mm smalt så att

du får optimal precision och bättre stylingeffekt.

Samtidigt skyddar tekniken i denna hårtork

håret mot överhettning. Även om du får

direktkontakt med håret, släpps översflödig

värme ut.

Exakt kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt

justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika

inställningar ger dig optimal kontroll för exakt

och skräddarsydd styling.

Kall luft

En proffsfunktion som du bara måste ha. Med

CoolShot-knappen får du ett intensivt kallt

luftflöde. Den används när du vill fixera frisyren

efter styling.

3 m sladd

Den frisörsalonggodkända sladdlängden på

3 m resulterar i förbättrad flexibilitet och lättare

hantering.

Långvarig garanti

Utöka garantin på 2 år med 3 extra år genom

att registrera produkten online inom 3 månader

efter köpet.



Hårtork HPS920/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Wattal: 2 300 W

Motor: AC

Torkningshastighet: upp till 170 km/tim*

Sladdlängd: 3 m

Spänning: 220-240 V

Dubbel spänning: Nej

Färg/behandling: Svart och guld

Omsorgsfulla tekniker

Joniskt vårdande

ThermoProtect-inställning

Style & Protect-fönmunstycke

Funktioner

Värme-/hastighetsinställningar: 6

Kalluftsfunktion

Förvaringskrok

Löstagbart luftintagsfilter

Vikbart handtag: Nej

Service

2 års global garanti: Plus 3 år vid registrering

* Testad med 6 mm munstycke och inställningarna

hastighet 2 och uppvärmning 2

* * jämfört med föregångaren HP4997
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