
 

Föön
Prestige Pro

 
2300 W kuivatusvõimsus

Võimas vahelduvvoolumootor

Kuni 170 km/h* liikuv õhk

Style & Protecti otsak

 

HPS920/00 Kiireks ja professionaalseks kuivatamiseks

ja stiliseerimiseks

Philipsi juukseföön Prestige Pro on varustatud 2300-vatise jõudlusega

professionaalse mootoriga, mis saavutab kuni 170 km/h* kiiruse (50% kiirem**).

Ainulaadne Style & Protecti õhusuunaja tagab suurepärase stiliseerimise, hoides

ära juuste ülekuumenemise.

Kaunid soengud

Kiire kuivatamine, võimas vahelduvvoolumootor

2300-vatine võimsus kiireks ja jõudsaks kuivatamiseks

Kaks peenikest soenguotsakut: 6 mm ja 8 mm

Kuus kiiruse ja kuumuse seadistust optimaalse kontrolli tagamiseks

Külm õhuvoog fikseerib soengu

Vähem juuksekahjustusi

Ioonhooldus tagab siledad, pusadeta ja läikivad juuksed

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

Suurem hoolitsus tänu Style & Protecti õhusuunajale

Lihtne kasutada

3 m pikkune kaabel

Kaheaastane garantii, millele lisandub veebis registreerimisel kolm aastat



Föön HPS920/00

Esiletõstetud tooted

Professionaalne vahelduvvoolumootor

Pro föön on varustatud võimsa

vahelduvvoolumootoriga, mis saavutab kuni

170 km/h* õhukiiruse (50% kiirem**). Selle

loomisel on peetud silmas professionaalset ja

efektiivset tulemust.

2300 W võimsus

See professionaalne 2300 W föön toodab

võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja

kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida

kiiremini ja kergema vaevaga.

Ioonhooldus

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest

staatilise elektri, hooldavad juukseid ja

silendavad neid, andes sära ja läiget.

Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta

juuksed.

ThermoProtecti temperatuur

ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab

optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb

täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest.

Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad

tulemused juukseid kahjustamata.

Kaks peenikest soenguotsakut

Suurepärased tulemused tänu erinevatele

õhusuunajatele. 6 mm otsak täpseks

soengukujundamiseks ja maksimaalseks

hoolitsuseks ning 8 mm otsak juuste

harjamiseks ja neile läike andmiseks.

Style & Protecti õhusuunaja

Ainulaadse disaini ja spetsiaalse klapiga Style

& Protecti õhusuunaja võimaldab täpset

soengukujundamist, hoolitsedes samal ajal

teie juuste eest. Kui juuksed on läinud liiga

kuumaks, avaneb 6 mm otsaku klapp,

vähendades üleliigset kuumust ja parandades

tulemusi.

Täpselt juhitavad

Kergesti reguleeritava kiiruse ja kuumuse abil

saate luua ideaalse soengu. Kuus erinevat

seadistust tagavad optimaalse kontrolli ning

täpse ja stiliseeritud tulemuse.

Külm õhk

Professionaalne Cool Shoti nupp tekitab

võimsa külma õhuvoo. Seda kasutatakse

soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks

ja fikseerimiseks.

3 m kaabel

Professionaalne 3 m kaabel kindlustab alati

mugava kasutamise.

Pikk garantii

Kaheaastane garantiiperiood ja kolmeaastane

lisagarantii, kui registreerite oma toote veebis

kolme kuu jooksul pärast ostu tegemist.



Föön HPS920/00

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Aktiivvõimsus: 2300 W

Mootor: vahelduvvool

Kuivatuskiirus: kuni 170 km/h*

Juhtme pikkus: 3 m

Pinge: 220–240 V

Kaks pinget: Ei

Värv/viimistlus: Must/kuldne

Hooldustehnoloogiad

Ioonhooldus

ThermoProtecti seadistus

Style & Protecti õhusuunaja

Omadused

Kuumuse/kiiruse seaded: 6

Jahe õhupahvak

Hoiustamiskonks

Eemaldatav õhu sissevoolufilter

Kokkupandav käepide: Ei

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii: Lisaks kolm

aastat registreerimise korral

* Testitud 6 mm otsakuga 2. kiirusel ja

2. kuumuseseadistusega.

* * Võrreldes eelkäijaga HP4997.
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