
Luchtstyler
 

800 W

Keramisch

3 hulpstukken

 
HP4671/00

Elke dag perfect in model
Salon Airstylist Ceramic

Of je nou het nachtleven in duikt of het gewoon bij je dagelijkse dingen houdt, met de drie opzetstukken van de

Salon Airstylist Ceramic kun je precies de juiste look creëren. Dankzij het vermogen van 800 W en de keramische

buitenlaag style je je haar als een echte professional.

Prachtig gestyled haar

800 W voor een professioneel resultaat

Intrekbare borstelpen voor eenvoudig krullen maken

Borstel van natuurhaar voor volume en superglanzend haar

Modelleerborstel voor gemakkelijk en glanzend stylen

Minder beschadiging van je haar

Borstels met keramische laag voor meer verzorging

Koudeluchtstand voor geleidelijk drogen

Eenvoudig te gebruiken

Drie flexibele standen voor meer controle

Meedraaiend snoer voorkomt in de knoop geraakte snoeren

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen

Netsnoer van 1,8 m



Luchtstyler HP4671/00

Kenmerken

800 W

Deze luchtstyler heeft een

verwarmingselement van 800 W dat een

optimale luchtstroom en droogkracht creëert.

Intrekbare borstelpen

Deze gebruiksvriendelijke airstyler is een

stijlborstel en krultang in één. Met één druk op

de knop stop je de pennen terug in de borstel,

zodat je de styler door je haar kunt halen, met

een prachtige veerkrachtige krul als resultaat.

Borstel van natuurhaar

De natuurlijke haren in deze borstel sluiten de

haarschubben geleidelijk voor die extra glans

op je haar.

Modelleerborstel

Borstel en droog je haar tegelijkertijd met dit

gemakkelijk te gebruiken hulpstuk. De borstel

in combinatie met de gerichte luchtstroom

maakt je haar soepel en geeft het glans.

Drie flexibele standen

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen

eenvoudig worden aangepast om het perfecte

resultaat te krijgen. Dankzij de drie

verschillende standen kun je je haar

nauwkeurig stylen zoals jij het graag wilt.

Stand met koude luchtstroom

Een koudeluchtstand is een lage

temperatuursinstelling die het haar geleidelijk

droogt om beschadiging te minimaliseren.

Deze functie is geschikt voor alle typen haar,

maar vooral voor fijn, droog of beschadigd haar.

Het is een ideale instelling voor het warme

zomerseizoen!

Ophanghaakje

De rubberen haak zit aan de onderkant van de

handgreep en zorgt voor een alternatieve

opbergoptie die thuis en in hotels van pas kan

komen.

Meedraaiend snoer

De handige draaitechnologie draait het snoer

waardoor deze niet meer in de knoop komt.

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m



Luchtstyler HP4671/00

Specificaties

Technische specificaties

Wattage: 800 W

Snoerlengte: 2,2 m

Kleur/afwerking: goudkleurig en donkerblauw

Kenmerken

Keramische buitenlaag

Meedraaiend snoer

Ophanglus

Instellingen: 3 warmte-/snelheidsstanden

Accessoires

Modelleerborstel

Intrekbare borstelpen

Natuurlijke multifunctionele borstelpen

Haartype

Eindresultaat: Combinatie van stijlen

Haarlengte: Medium, Lang

Haardikte: Dun, Medium, Dik

Service

2 jaar garantie
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