
 

Profesionalni
sušilnik

 
2300 W

Motor AC (120 km/h)

Nega z ioni

Nastavek za urejanje in zaščito

 

HPS920/03 Profesionalni rezultati

z manj poškodb

Profesionalni sušilnik Philips z 2300 W moči omogoča hitro sušenje z manj

poškodbami. To omogoča inovativni in edinstveni koncentrator za oblikovanje in

zaščito, ki preprečuje pregrevanje las in zagotavlja enakomerno učinkovito

oblikovanje.

Čudovito oblikovani lasje

Profesionalna moč 2300 W za popolno pričesko

Hladen zračni tok za utrditev pričeske

Profesionalni motor AC za 50 % daljšo življenjsko dobo

Hitrost sušenja 120 km/h za hitrejše sušenje

2 tanka (6 mm in 8 mm) koncentratorja za popolno oblikovanje

Manj poškodovanih las

Manj poškodb s koncentratorjem za oblikovanje in zaščito

Najprimernejša temperatura sušenja s toplotno zaščito

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega s keramično tehnologijo za infrardečo toploto

Enostavna uporaba

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

3 m kabel, primeren za uporabo v salonih

*2-letna garancija in dodatna 3 leta, ko izdelek registrirate v spletu



Profesionalni sušilnik HPS920/03

Značilnosti

Koncentrator za oblikovanje in zaščito

Inovativni in edinstveni koncentrator za

oblikovanje in zaščito omogoča natančno

oblikovanje pričeske s 6 mm koncentratorjem,

hkrati pa lase tudi neguje. Pri oblikovanju

pričeske s tankim koncentratorjem se zelo

približa lasem, včasih se jih celo dotakne.

Temperatura se dvigne na 180 °C, ki s

pregrevanjem poškoduje lase. Koncentrator za

oblikovanje in zaščito odpre loputo, ko se lasje

preveč segrejejo, kar odpravi prekomerno

vročino in izboljša učinkovitost oblikovanja.

Nastavitev ThermoProtect

Temperatura s toplotno zaščito omogoča

optimalno temperaturo sušenja in nudi

dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z

enako močnim zračnim tokom dobite najboljše

rezultate na nežen način.

Šest hitrosti in nastavitev temperature

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da

oblikujete popolno pričesko. Šest različnih

nastavitev zagotavlja popoln nadzor za

natančno oblikovanje po vaši meri.

Profesionalna moč 2300 W

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2300 W

ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in

hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in

oblikovanje pričeske.

Nega z ioni

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča

protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni

preprečujejo statično naelektrenost, negujejo

lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi

sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki

lasje brez kodrov.

Keramična tehnologija

Keramični element proizvaja infrardečo toploto,

ki je nežna in suši vaše lase od znotraj ter jih

ščiti pred izsušitvijo, pri čemer se hitrost in

učinkovitost ne zmanjšata.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija Cold Shot

zagotavlja močan sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in

utrditev pričeske.

Profesionalni motor AC

Ta vrsta motorja je razvita posebej za

profesionalni trg in vam prinaša številne

prednosti. Najpomembnejša med njimi je

življenjska doba, ki je za 50 % daljša kot pri

običajnih motorjih. Poleg tega ima tudi

izjemno močan zračni tok, zaradi katerega ta

sušilnik suši 55 % hitreje kot drugi sušilniki z

motorjem AC. * V primerjavi s prejšnjim

modelom HP4997

Hitrost sušenja 120 km/h

Ta sušilnik suši s hitrostjo do 120 km/h, zato

suši 50 % hitreje kot ostali sušilniki.* V

primerjavi s prejšnjim modelom HP4997

3-metrski kabel

3 m kabel, primeren za uporabo v salonih,

zagotavlja boljšo prilagodljivost in lažjo

uporabo, zato ga lahko uporabljate, kjerkoli

želite.



Profesionalni sušilnik HPS920/03

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Napetost: 220-240 V

Moč: 2300 W

Dolžina kabla: 3 m

Motor: AC

Hitrost sušenja 120 km/h

Dvojna napetost: Ne

Negovalne tehnologije

Keramična tehnologija

Nega z ioni

Nastavitev ThermoProtect

Koncentrator za oblikovanje in zaščito

Servis

5-letna mednarodna garancija*
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