
Uscător de păr

HP4962/22

Uscare rapidă şi uşoară pentru rezultate

excelente

Uscător de păr SalonDry Compact

Uscătorul de păr SalonDry Compact combină o putere de uscare rapidă de 1600

W cu un design elegant şi simplitate în utilizare. Mai mic chiar înseamnă mai

frumos.

Păr coafat frumos

1600 W pentru uscare delicată

2 setări flexibile de viteză pentru uscare delicată

Jetul de aer rece vă fixează coafura

Difuzorul creşte volumul pentru bucle şi coafuri ample

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Uşor de utilizat

Design compact pentru manevrare uşoară

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cablu de 1,8 m pentru flexibilitate maximă



Uscător de păr HP4962/22

Repere Specificaţii

1600 W pentru uscare delicată

Acest uscător de păr de 1600 W creează un

flux de aer optim şi o putere de uscare delicată

pentru un păr frumos în fiecare zi.

2 setări flexibile pentru viteză

Uscare delicată cu 2 setări flexibile de viteză

Jet de aer rece

O funcţie profesională absolut necesară pentru

aparatele de coafat. Butonul Cool Shot asigură

un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat

după coafare, pentru finisarea şi fixarea

coafurii.

Design compact

Compact şi ergonomic, acest uscător de păr

beneficiază de un design modern şi inteligent.

Prin urmare, uscătorul de păr are o greutate

redusă şi este uşor de utilizat, fiind în acelaşi

timp suficient de mic pentru a putea fi

depozitat practic oriunde.

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de 1,8 m pentru flexibilitate maximă

Specificaţii tehnice

Putere: 1600 W

Caracteristici

Jet de aer rece

Agăţătoare

Service

2 ani garanţie
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