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Vysoušeč vlasů, který by kadeřníci používali doma
SalonDry Pro 2200 W

Chcete vysoušet vlasy jako profesionálové? Vysoušeč SalonDry Pro – s 2 200 W skvělého vysoušecího příkonu

– je vysoušeč, který potřebujete, pokud chcete zopakovat vyfoukání účesu ze salonu.

Minimální poškození vlasů

Zvýšená péče s keramickými prvky a infračerveným zahříváním s velkým dosahem

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Pro krásný účes

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Mimořádně úzký koncentrátor pro precizní úpravu účesu

Keramický difuzér pro větší ochranu vlasů a jejich objem

Profesionální příkon 2200 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Funkce Cool Shot zpevní účes

Snadné použití

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

Oddělitelná mřížka vstupu vzduchu pro snadné čištění

Délka napájecího kabelu 3 m jako v salonu pro maximální flexibilitu



Vysoušeč vlasů HP4991/00

Přednosti Specifikace

Šest flexibilních rychlostí a teplot

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest

různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro

precizní a osobitou úpravu účesu.

Mimořádně úzký koncentrátor – 15 mm

Koncentrátor usměrňuje proud vzduchu

prostřednictvím mimořádně úzkého otvoru na

konkrétní oblasti. Výsledkem je velmi precizní

účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo

dokončení stylového účesu.

Profesionální příkon 2 200 W

Tento profesionální 2200W vysoušeč vlasů

vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná

kombinace výkonu a rychlosti urychluje a

usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Funkce Cool Shot

Nepostradatelná profesionální funkce tlačítka

Cool Shot poskytuje intenzivní proud

chladného vzduchu. Používá se k dokončení

a zpevnění účesu po jeho úpravě.

Zvýšená péče s keramickým prvkem

Keramický prvek vydává infračervené teplo

velkého dosahu, které zajišťuje jemné

zahřívání napomáhající ochraně vlasů a bránící

přesoušení, aniž by došlo k narušení rychlosti

a účinnosti.

Ionizační péče

Ionizační péče umožňuje antistatické sušení.

Nabité záporné ionty redukují vytváření

statické energie, upravují účes a uhlazují

vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk

vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký

účes bez zacuchání.

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Spotřeba: 2200 W

Barva/povrch: Lesklá kaviárová. Černá

diamantová

Délka kabelu: 3 m

Materiál krytu: ABS/PC

Funkce

Impuls chladného vzduchu: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Ionizační technologie: Ano

Otočný kabel: Ano

Typ vlasů

Současný účes: Kudrnatý, Rovný, Vlnitý

Délka vlasů: Dlouhá, Střední, Krátká

Tloušťka vlasů: Střední, Silné, Tenké

Servis

2letá záruka: Ano
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