Hefte før salg for Norge (2019, Mai 24)

• Svært kraftig motor
• Varmebeskyttelse
• Pleiende ion-funksjon
• 2 smale munnstykker følger med

HPS920/00

Proft resultat med mindre slitasje på håret
Philips Pro Hårføner tørker håret raskt og effektivt uten å skade det. Den innovative Style&Protect-funksjonen med infrarød
varme gjør at håret ikke blir overopphetet. I tillegg er dette en svært kraftig hårføner som tørker håret på kort tid. Det betyr at
du slipper å slite unødig på håret.
Fordeler

Vakkert frisert hår
• Kraftig luftstrøm
• Kaldluftfunksjon
• Konstruert for å holde lenge
• 2 fønmunnstykker (6 mm og 8 mm) for perfekt styling

Mindre skade på håret
• Mindre slitasje med Style&Protect-munnstykket
• Ekstra beskyttelse mot overoppheting

• Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår
• Bedre beskyttelse med keramisk teknologi, som gir infrarød varme

Lett å bruke
• 6 fleksible innstillinger
• 3 meter ledning
• *2 års garanti og ytterligere 3 år ved registrering online

Funksjoner
Mindre slitasje med Style&Protect-munnstykket

Hårføner med infrarød varme og keramisk teknologi

Style&Protect-munnstykket er kun 6 mm bredt, for optimal presisjon og bedre
stylingeffekt. I tillegg er denne hårføneren utstyrt med en teknologi som
beskytter håret mot overoppheting. Selv om du kommer i direkte kontakt
med håret, blir overflødig varme sluppet ut.

Infrarød varme er en mild varme som tørker håret innenfra. Dette beskytter
håret mot å tørke for fort uten at det går på bekostning av hastigheten og
effektiviteten.

Ekstra beskyttelse mot overoppheting

Kaldluftfunksjon
Avslutt med kald luft for å fiksere frisyren. Hold inne knappen CoolShot for en
intens, kald luftstrøm. Den brukes når du vil fiksere frisyren etter stylingen.
Konstruert for å holde lenge

ThermoProtect-funksjonen beskytter håret mot overoppheting ved å ha en
optimal tørketemperatur hele tiden. Luftstrømmen er alltid kraftig for å gi
optimale tørkeresultater.
6 fleksible innstillinger
Philips Pro-hårføneren har seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger
slik at du har full kontroll over stylingen.

Motortypen i denne hårføneren har blitt utviklet for det profesjonelle
markedet. Den har lengre levetid enn vanlige motorer, noe som gir en svært
holdbar føner. I tillegg gjør den kraftige luftstrømmen til Philips Pro Hårføner
at håret tørker utrolig raskt.

Kraftig luftstrøm
3 meter ledning

En effekt på 2300 W gir hårføneren en konstant, kraftig luftstrøm.
Kombinasjonen av høy effekt og hastighet gjør det enkelt å tørke og forme
håret på kort tid.
Ionisk pleie

Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer
statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda
mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

Den frisørsalonggodkjente ledningslengden på 3 m gir større fleksibilitet og
lettere håndtering.
*2 års garanti og ytterligere 3 år ved registrering online

Philips Pro Hårføner har gjennomgått utførlige tester for å kunne garantere
ytelse og holdbarhet og har en garanti på hele 5 år hvis du også registrerer
produktet online.
2 fønmunnstykker (6 mm og 8 mm) for perfekt styling
Smalere munnstykker gjør at du kan sentrere luften og tørke håret mer
kontrollert og dessuten raskere. De to munnstykkene som følger med er
6 mm og 8 mm for å gi en perfekt styling.
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spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Wattstyrke
Ledningslengde
Motor
Fønehastighet på
120 km/t
To spenninger

Mål, emballasje
220–240 V
2300 W
3m
AC
Ja

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Nei

Beskyttende teknologier
Munnstykke for
styling og beskyttelse
ThermoProtectinnstilling
Ionisk pleie
Keramisk teknologi

Ja
Ja

CN
851631

Ytre eske

Ja
Ja

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

Service
Fem års verdensomspennende garanti*

10,50 cm
35,50 cm
25,50 cm
0,95 kg
1,54 kg
08710103625506
1

Ja

53,00 cm
36,50 cm
23,20 cm
6,74 kg
18710103625503
4
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