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Elke dag glanzend haar - perfect in model,

zonder te pluizen

Salon Airstylist Ion

Iedere dag glad en glanzend haar? De SalonAirstylist Ion 1000 W combineert

ionentechnologie, vier opzetstukken en dezelfde kracht als bij je eigen kapper.

Reken af met die pluizen!

Prachtig gestyled haar

1000 W voor professionele resultaten

Verwarmde borstel van 38 mm voor gladder haar

Intrekbare borstelpen voor eenvoudig krullen maken

Borstel van natuurhaar voor volume en superglanzend haar

Slanke compressor voor gerichte airflow

Minder beschadiging van je haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Borstels met keramische laag voor meer verzorging

Koudeluchtstand voor geleidelijk drogen

Gebruiksvriendelijk

Drie flexibele standen voor meer controle

Ergonomisch handvat voor groot gebruiksgemak

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen



Airstyler HP4674/00

Kenmerken

1000W

Deze airstyler heeft een verwarmingselement

van 1000 W dat een optimale luchtstroom en

droogkracht creëert.

Ionenverzorging

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet

statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve

ionen elimineren statische elektriciteit,

verzorgen het haar en sluiten de

haarschubben, zodat het haar nog intenser

glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend

en pluisvrij haar.

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.

Verwarmde borstel van 38 mm

De verwarmde borstel heeft een extra grote

diameter van 38 mm. Dankzij de brede staaf is

deze perfect voor het stylen van gladde en

golvende kapsels.

Borstel van natuurhaar

De natuurlijke haren in deze borstel sluiten de

haarschubben geleidelijk voor die extra glans

op je haar.

Slanke compressor

De compressor leidt de luchtstroom door de

opening naar specifieke gebieden. Het

resultaat is een perfecte styling die ideaal is

voor het bijwerken of afmaken van je haarstijl.

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!
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Specificaties

Technische specificaties

Wattage: 1000 W

Snoerlengte: 1,8 m

Kleur/afwerking: donkerblauw en goudkleurig

Kenmerken

Keramische buitenlaag

Ionenconditioner

Meedraaiend snoer

Instellingen: 3 warmte-/snelheidsstanden

Ophanglus

Accessoires

Mondstuk

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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