
 

Máy sấy tóc

3000 Series

  2100 W

Kèm phụ kiện ThermoProtect

Chăm sóc ion tiên tiến

6 chế độ cài đặt nhiệ t và tốc độ

 

BHD350/10 Sấy khô tóc mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp hơn
với phụ kiện ThermoProtect đi kèm

Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để  chăm sóc tóc

hàng ngày.

Chăm sóc và bảo vệ  tóc

Kèm phụ  kiện ThermoProtect

Công nghệ  chăm sóc ion tiên tiến cho mái tóc bóng mượ t, không bị xoăn rối

Sấy khô tóc mạnh mẽ

Công suất sấy khô tóc mạnh mẽ 2100 W

Chế độ sấy mát để  hoàn thiện kiểu tóc

Dễ  sử  dụng

Điều khiển chính xác với 6 chế độ cài đặt nhiệ t và tốc độ

Đầu máy kiểu thon để  chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết



Máy sấy tóc BHD350/10

Những nét chính Các thông số

Công suất sấy 2100 W

Máy sấy tóc công suất 2100 W này tạo ra luồng khí

mạnh mang lạ i mái tóc đẹp hàng ngày.

Kèm phụ kiện ThermoProtect

Phụ  kiện ThermoProtect đượ c thiết kế độc đáo kết

hợp sấy nóng và sấy mát để  chăm sóc tóc hàng ngày.

Máy làm giảm nhiệ t độ 15°C trong khi vẫn làm khô tóc

của bạn một cách nhanh chóng.

Chăm sóc ion tiên tiến

Hệ  thống ion mạnh mẽ này tạo ra tới 20 triệu ion*

mỗ i lần sấy, tăng cường độ bóng cho tóc của bạn. Nhờ

vậy, bạn có thể  tận hưởng mái tóc bóng mượ t, không

bị xoăn rối.

6 chế độ cài đặt nhiệ t và tốc độ

Dễ dàng chọn lựa chế độ nhiệ t và tốc độ phù hợp nhất

với tóc và kiểu tóc của bạn. Sáu chế độ cài đặt khác

nhau đảm bảo khả năng điều khiển chính xác giúp tạo

kiểu theo ý muốn.

Chế độ sấy mát

Chế độ sấy mát cung cấp luồng khí mát để  hoàn thiện

và cố định kiểu tóc của bạn.

Đầu sấy tạo kiểu 14 mm

Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính

xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ

cho kiểu tóc của bạn.

 

Công nghệ  chăm sóc

Bảo vệ  nhiệ t (ThermoProtect)

Chăm sóc ion

Phụ kiện

Kèm phụ kiện ThermoProtect

Đầu sấy: 14 mm

Đặc điểm

Chế độ cài đặt nhiệ t/tốc độ: 6

Cài đặt: Chế độ sấy mát

Móc treo bảo quản

Thông số kỹ thuật

Công suất: 2100 W

Động cơ : DC

Điện áp: 220-240 V

Chiều dài dây: 1,8 m

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

 

* Ở cài đặt tốc độ cao nhất
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