Sušilnik za lase
3000
2100 W
Nastavek ThermoProtect
Napredna nega z ioni
6 nastavitev za toploto in
hitrost

Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi
BHD360/20

z nastavkom ThermoProtect
Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen
zrak za nego vsak dan.
Nega in zaščita
Nastavek ThermoProtect
Napredna nega z ioni za sijočo in gladko pričesko
Učinkovito sušenje
Učinkovito sušenje z močjo 2100 W
Nastavitev hladnega zraka za dokončanje pričeske
Enostavna uporaba
Natančen nadzor s 6 nastavitvami za toploto in hitrost
Tanek nastavek za hitro in natančno urejanje
Izboljša volumen, gostoto, kodre in razkošno pričesko

Sušilnik za lase

BHD360/20

Značilnosti
Moč sušenja 2100 W

6 nastavitev za toploto in hitrost

Razpršilnik za več volumna

Sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja
močan zračni tok za čudovito pričesko vsak
dan.

Enostavno izberite kombinacije toplote in
hitrosti, ki je najprimernejša za vaše lase in
pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja
natančen nadzor za prilagojeno oblikovanje
pričeske.

Razpršilnik za več volumna zrak porazdeli po
vseh laseh, kar poveča volumen in zmanjša
naelektrenost med sušenjem. Za najboljše
rezultate ga držite blizu temena in korenin, da
ﬁno teksturirani elementi razpršilnika izboljšajo
volumen, gostoto, ustvarijo prožno pričesko in
kodre.

Nastavek ThermoProtect

Nastavitev hladnega zraka

Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect
učinkovito meša topel in hladen zrak za nego
vsak dan. Temperaturo zmanjša za 15 °C,
vendar še vedno hitro posuši lase.

Nastavitev hladnega zraka zagotavlja sunek
hladnega zraka za dokončanje in utrditev
pričeske.

Napredna nega z ioni
14 mm nastavek za oblikovanje

Ta zmogljiv ionski sistem ustvari do 20
milijonov ionov* v enem ciklu sušenja, kar
okrepi sijaj las. Tako lahko uživate v sijoči in
gladki pričeski.

Tanek nastavek natančno usmerja zrak za hitro
urejanje in izpopolnitev manjših podrobnosti
pričeske.

Sušilnik za lase

BHD360/20

Speciﬁkacije
Negovalne tehnologije
ThermoProtect
Nega z ioni

Značilnosti
Nastavitve temperature/hitrosti: 6
Nastavitve: Nastavitev hladnega zraka
Kavelj za shranjevanje

Nastavki
Nastavek ThermoProtect
Nastavek: 14 mm
Razpršilnik za več volumna

Tehnične speciﬁkacije
Moč: 2100 W
Motor: DC
Napetost: 220–240 V
Dolžina kabla: 1,8 m
Servis
2-letna mednarodna garancija
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* Pri najvišji nastavitvi hitrosti

