
 

Uscător de păr

DryCare Advanced

 
2300 W

Setare ThermoProtect

cu difuzor pt. volum

Îngrijire cu ioni

 

BHD290/00 De 4 ori mai mulţi ioni pentru un păr strălucitor

desăvârşit

cu difuzor de volum şi cap de coafare de 11 mm

Protejează-ţi părul şi bucură-te de rezultate rapide de uscare. Acest uscător de

păr are mai multe setări de viteză şi temperatură. Dispune de ThermoProtect

pentru uscare rapidă la o temperatură constantă de îngrijire şi de Ionic Care.

Păr coafat frumos

Putere profesională de 2300 W

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

Adaugă volum, maximizează grosimea, buclele şi elasticitatea

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Cap de coafare ultra subţire de 11 mm pentru coafare precisă

Mai puţină deteriorare a părului

Tratare cu ioni de 4 ori mai puternică pentru strălucire supremă

Setare de temperatură ThermoProtect

Uşor de utilizat

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Cablu de alimentare de 1,8 m

Design elegant, feminin evidenţiind performanţa şi calitatea

Filtrul pentru debit de aer detaşabil face curăţarea uşoară şi rapidă



Uscător de păr BHD290/00

Repere

2300 W

Acest uscător de păr profesional de 2300 W

creează un flux de aer puternic. Combinaţia de

putere şi viteză accelerează şi facilitează

uscarea şi coafarea părului.

Design premium

Acest uscător de păr are un design modern,

sofisticat. Liniile fine, fluide şi proporţiile

alungite comunică subtil feminitatea, în timp

de precizia detaliilor şi materialele şi finisajele

de înaltă calitate reprezintă dovada

performanţelor superioare ale produsului.

Îngrijire suplimentară cu ioni

Oferă-i părului tău tratamentul intensiv cu ioni.

Acest uscător de păr emite de 4 ori mai mulţi

ioni încărcaţi negativ decât alte uscătoare de

păr. Rezultatul este un păr extrem de strălucitor

şi drept. Lasă-l să strălucească!

Setare temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o

temperatură de uscare optimă, precum şi

protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii

părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei

obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Setări de viteză şi temperatură

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor

pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite

asigură un control complet pentru coafare

precisă şi personalizată.

Cap de coafare ultra subţire de 11 mm

Capul de coafare ultrasubţire concentrează

părul prin orificiul de 11 mm pentru o coafare

precisă în zone specifice. Grozav pentru retuşuri

sau pentru a-ţi defini stilul.

Difuzor de volum asimetric

Difuzorul pentru volum are un design unic

asimetric care este conturat pe cap, fiind astfel

mai uşor şi mai intuitiv de utilizat. Difuzorul

distribuie de asemenea fluxul de aer pe păr,

uscând părul într-un mod mai sănătos,

amplificând volumul şi reducând cârlionţii.

Pentru rezultate excelente, ţine-l aproape de

calotă şi de zona rădăcinilor şi permite pinilor

cu textură delicată să încurajeze volumul, să

adauge bucle şi să modeleze cârlionţi.

Jet de aer rece

O funcţie profesională absolut necesară pentru

aparatele de coafat. Butonul Cool Shot asigură

un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat

după coafare, pentru finisarea şi fixarea

coafurii.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Confortabil de utilizat graţie lungimii cablului

de alimentare de 1,8 m.



Uscător de păr BHD290/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Putere: 2300 W

Alimentare: 2300 W

Culoare/finisaj: Roz elegant

Material carcasă: PC

Motor: Motor CC

Lungime cablu: 1,8 m

Caracteristici

Jet de aer rece

Tratament cu ioni

Agăţătoare

Difuzor: Difuzor de volum asimetric

Cap de coafare / Concentrator: Cap de

coafare ultra subţire de 11 mm

Număr de accesorii: 2

Service

2 ani garanţie
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