
 

Matu fēns

Prestige Pro
 

2300 W žāvēšanas jauda

Jaudīgs AC motors

Liels gaisa ātrums līdz
170 km/h*

Style & Protect uzgalis

 

HPS920/00

Radīts ātrai un profesionālai

matu žāvēšanai un veidošanai

Philips matu fēns Prestige Pro nodrošina 2300 W jaudu, tam ir profesionāla

līmeņa maiņstrāvas motors, ar kura palīdzību tiek sasniegti 170 km/h*, kas ir par

50 % ātrāk**. Unikālais Style&Protect uzgalis ļauj jums profesionāli veidot matus,

tos nepārkarsējot.

Skaisti ieveidoti mati

Ātra žāvēšana, jaudīgs AC motors

2300 W jauda ātrai žāvēšanai

2 tievie ieveidošanas uzgaļi ideālai matu ieveidošanai: 6 mm un 8 mm

Seši ātruma un karstuma iestatījumi optimālai kontrolei

Vēsā gaisa plūsma ieveido jūsu matus

Mazāk bojātu matu

Kopšana ar joniem, lai iegūtu gludus un mirdzošus matus, kas "nepūkojas"

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Lielākas rūpes ar Style&Protect uzgali

Vienkārša lietošana

3m garš vads

Divu gadu garantija un papildu trīs garantijas gadi, reģistrējot internetā



Matu fēns HPS920/00

Izceltie produkti

Profesionāls AC motors

Šim profesionālajam matu fēnam ir augstas

veiktspējas maiņstrāvas motors, kas spēj

sasniegt gaisa ātrumu līdz pat 170 km/h*, kas

ir par 50 % ātrāk**. Tas ir izstrādāts profesionālu

un efektīvu rezultātu sasniegšanai.

2300 W jauda

Šis 2300 W profesionālais matu fēns rada

spēcīgu gaisa plūsmu. Jaudas un ātruma

apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu

padara ātrāku un vienkāršāku.

Jonu iedarbība

Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko

elektrību, kondicionē matus un piegludina

matu kutikulas, tādējādi padarot matu

mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir

mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

ThermoProtect temperatūra

Temperatūras iestatījums ThermoProtect

nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un

sniedz papildu aizsardzību pret matu

pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa

plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā

veidā.

2 tievie ieveidošanas uzgaļi

Lieliski ieveidošanas rezultāti ar atbilstošo

uzgali. 6 mm uzgalis precīzai ieveidošanai ar

maksimālu matu saudzēšanu un 8 mm uzgalis

perfektam matu mirdzumam.

Style&Protect uzgalis

Unikālā dizaina Style& Protect uzgalis ar īpašu

atloku nodrošina precīzu ieveidošanu,

rūpējoties par jūsu matiem. 6 mm uzgalis liek

atvērties atlokam, kad mati kļūst pārāk karsti,

likvidējot pārmērīgo karstumu un uzlabojot

ieveidošanas jaudu.

Precīza vadība

Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli

regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu.

Seši dažādi iestatījumi nodrošina optimālu

kontroli precīza un individuāla matu

sakārtojuma izveidē.

Vēsā gaisa plūsma

Svarīga profesionālā funkcija – vēsās gaisa

plūsmas poga – nodrošina intensīvu vēsā

gaisa plūsmu. To lieto pēc matu ieveidošanas,

lai pabeigtu un nostiprinātu frizūru.

3 m vads

Profesionālais 3 m garais vads padara

lietošanu vienkāršāku, kur vien vēlaties.

Ilgstoša garantija

Pagariniet divu gadu garantiju par vēl trīs

gadiem, reģistrējot iegādāto produktu internetā

trīs mēnešu laikā pēc pirkuma veikšanas.



Matu fēns HPS920/00

Specifikācijas

Tehniskā specifikācija

Jauda: 2300 W

Motors: AC

Žāvēšanas ātrums: līdz pat 170 km/h*

Vada garums: 3 m

Spriegums: 220–240 V

Divejāds spriegums: Nē

Krāsa/apdare: Melna un zelta

Saudzējošās tehnoloģijas

Jonu iedarbība

ThermoProtect iestatījums

Style & Protect uzgalis

Funkcijas

Karstuma/ātruma iestatījumi: 6

Vēsā gaisa plūsma

Uzglabāšanas āķis

Noņemams gaisa ieplūdes sietiņš

Salokāms rokturis: Nē

Serviss

2 gadu garantija visā pasaulē: Papildu trīs

gadi pēc reģistrācijas

* Testēts ar 6 mm uzgali pie 2. ātruma un 2. karstuma

iestatījuma

* * salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli HP4997
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