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Enostavno urejanje videza
Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen

zrak za nego vsak dan.

Nega in zaščita

Nastavek ThermoProtect

Učinkovito sušenje

Moč sušenja 1600 W

Nastavitev hladnega zraka za dokončanje pričeske

Čudovito oblikovani lasje

Dodatek keratina za boljšo nego

Temperatura za profesionalne in popolne rezultate je 210 °C

Enostavna uporaba

Zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje

3 nastavitve za toploto in hitrost

Tanek nastavek za hitro in natančno urejanje

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Hladna konica za enostavno ustvarjanje kodrov in valovitih las

Uporabni vrtljiv kabel se vrti in preprečuje zapletanje kabla



Komplet za oblikovanje pričesk BHP398/00

Značilnosti

Moč sušenja 1600 W

Ta 1600 W sušilnik za lase ustvarja optimalni

zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.

Nastavek ThermoProtect

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.

Zložljiv ročaj

Zaradi kompaktne zasnove z zložljivim ročajem

sušilnik za lase enostavno zapakirate, shranite

in vzamete kamor koli s seboj.

3 nastavitve za toploto in hitrost

Sušilnik za lase ponuja 3 prednastavljene

kombinacije toplote/hitrosti za hitro in

enostavno oblikovanje popolne pričeske.

Nastavitev hladnega zraka

Nastavitev hladnega zraka zagotavlja sunek

hladnega zraka za dokončanje in utrditev

pričeske.

14 mm nastavek za oblikovanje

Tanek nastavek natančno usmerja zrak za hitro

urejanje in izpopolnitev manjših podrobnosti

pričeske.

S keratinom

Keratin je bistvena sestavina las, ki jih naredi

močne, zdrave in čudovite. Keramika je

obogatena s keratinom za še boljšo nego las.

Temp. za oblikovanje pričeske 210 °C

Visoka temperatura pri oblikovanju omogoča

spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja

popoln videz, kot da bi ravnokar stopili iz

frizerskega salona.

Hitro segrevanje

Ravnalnik las se izjemno hitro segreje in je

pripravljen na uporabo v 60 sekundah.

Hladna konica

Konica oblikovalnika je izdelana iz posebnega

toplotnega izolacijskega materiala, ki jo

ohranja hladno. Med kodranjem las jo lahko

zato varno držite v roki, da ustvarite čudovite

prožne kodre in valove.
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Specifikacije

Negovalne tehnologije

ThermoProtect

Sušilnik za lase

Zložljiv ročaj

Nastavitve temperature/hitrosti: 3

Nastavitve: Nastavitev hladnega zraka

Motor: DC

Obešalna zanka

Dolžina kabla: 1,8 m

Napetost: 220–240 V

Moč: 1600 W

Nastavki

Nastavek: 14 mm

Nastavek ThermoProtect

Ravnalnik las

Material plošč: S keratinom prepojeni

keramični plošči

Velikost plošče: 19 x 85 mm

Čas segrevanja: 60 s

Vrtljiv kabel

Dolžina kabla: 1,6 m

Napetost: 110–240 V

Moč: 31–33 W

Servis

2-letna mednarodna garancija
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