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rofessionele prestaties 
et minder beschadiging

 Philips Pro-föhn van 2300 W is ontworpen voor snel drogen met minder schade. De 
ovatieve en unieke Style&Protect-compressor voorkomt oververhitting van het haar 
 biedt dezelfde geweldige stylingprestaties.

Prachtig gestyled haar
• Professioneel, 2300 W, voor fantastische stylingresultaten
• Koele luchtstoot om je stijl te fixeren
• Professionele AC-motor gaat 50% langer mee
• Blaassnelheid van 120 km/u voor snel drogen
• 2 dunne stylingcompressors (6 mm & 8 mm) voor perfect stylen

Minder beschadiging van je haar
• 25% minder oververhitting met Style&Protect-compressor
• Beste droogtemperatuur met ThermoProtect-temperatuur
• Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar
• Meer verzorging met de keramische technologie met infraroodwarmte

Gebruiksvriendelijk
• Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle
• Voor salons goedgekeurde snoerlengte van 3 m
• 5 jaar garantie
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 Style&Protect-compressor

De innovatieve en unieke Style&Protect-
compressor van 6 mm is ontwikkeld voor 
precisiestyling van het haar met maximale zorg. 
Wanneer je je haar stileert met een dunne 
blaasmond, komt deze heel dicht bij het haar 
en raakt deze soms het haar. Warmte tot 180 
graden Celsius kan dan resulteren in 
oververhitting en beschadiging van het haar. 
De Style&Protect-compressor dwingt het 
klepje open te gaan wanneer het haar te warm 
wordt, waardoor overmatige warmte wordt 
weggeleid en de stylingprestaties verbeteren.

ThermoProtect-stand

De ThermoProtect-temperatuur biedt de 
optimale droogtemperatuur en extra 
bescherming tegen oververhitting van het haar. 
Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de 
beste verzorgende resultaten.

Zes snelheden en warmtestanden
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen 
eenvoudig worden aangepast om de perfecte 
stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven 
je volledige controle om nauwkeurig te stylen 
zoals jij het graag wilt.

Professioneel, 2300 W

Deze professionele föhn van 2300 W 
produceert een krachtige luchtstroom. Deze 
combinatie van kracht en snelheid maakt het 
drogen en stylen van je haar sneller en 
eenvoudiger.

Ionenverzorging

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet 
statisch wordt tijdens het drogen. De 
negatieve ionen elimineren statische 
elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de 
haarschubben, zodat het haar nog intenser 
glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend 
en pluisvrij haar.

Keramische technologie

Het keramische element geeft een groot 
bereik aan infraroodwarmte (een aangename 

warmte) af die het haar van binnenuit droogt 
en beschermt tegen uitdrogen, zonder dat de 
snelheid en doeltreffendheid afneemt.

Koele luchtstoot
Een druk op de Cold Shot-knop zorgt voor een 
intense stroom koude lucht, een onmisbare 
professionele functie. Het wordt na het stylen 
gebruikt om het model te fixeren.

Professionele AC-motor

Dit type motor is speciaal ontwikkeld voor de 
professionele markt en biedt diverse 
voordelen. Het allerbelangrijkste is dat de 
levensduur van deze motor veel langer is dan 
die van standaardmotors. Je föhn gaat 50% 
langer mee. Bovendien is de luchtstroom extra 
krachtig, zodat je 55% sneller* droog haar hebt 
dan met andere föhns. *Vergeleken met de 
voorganger HP4997.

Droogsnelheid van 120 km/u

Deze föhn heeft een droogsnelheid van 120 
km/u, zodat je 50% sneller droog haar hebt dan 
met andere föhns.* *vs voorganger HP4997
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Technische specificaties
• Voltage: 220 - 240 V
• Wattage: 2300 W
• Snoerlengte: 3 m
• Motor: AC
• Droogsnelheid van 120 km/u
• Dubbel voltage: Nee

Verzorgende technologieën
• Style&Protect-compressor
• ThermoProtect-stand
• Ionenverzorging
• Keramische technologie

Service
• Wereldwijde garantie van 5 jaar
•
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