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A hajszárító, amit a fodrászok szívesen használnak otthon is

SalonDry Pro 2200 W

Szeretné úgy szárítani haját, mint a profik? A 2200 W-os kiváló szárítóerővel rendelkező SalonDry Pro az, amire

szüksége van, ha olyan frizurát szeretne, mint a fodrászatban.

Kevésbé károsítja haját

Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel - nagy hullámhosszú, infravörös hő

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Gyönyörűen megformált haj

6 rugalmas sebesség- és hőmérsékletbeállítás

Különösen keskeny fúvócső a precíz hajformázásért

Kerámia diffúzor a még nagyobb védelemért és még dúsabb hajért

Professzionális 2200 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

A hideglevegő-fokozat rögzíti a frizurát

Egyszerű használat

Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz

Az egyszerű tisztítás érdekében a levegőbefújó rács eltávolítható

Maximális szabadság a szalon hosszúságú, 3 m-es hálózati kábellel



Hajszárító HP4991/00

Fénypontok Műszaki adatok

6 sebesség- és hőmérsékletbeállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a

tökéletes frizura érdekében. A hat különböző

beállítás teljes vezérelhetőséget biztosít a

precíz és egyénre szabott formázáshoz.

15 mm-es különösen keskeny fúvócső

A fúvócső a különösen vékony nyíláson

keresztül a kívánt területre irányítja a

légáramot. Ez nagyon precíz hajformázást tesz

lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső

igazítások elvégzésére.

2200 W professzionális teljesítmény

Ez a 2200 W-os professzionális hajszárító erős

légáram létrehozására képes. Az erő és a

sebesség találkozása gyorsabbá és

egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

Hideglevegő-fokozat

Alapvető professzionális funkcióként a hideg

levegő gomb erőteljes hideg levegőt fúj a

hajra, amit a hajformázás végén alkalmaznak a

frizura rögzítéséhez.

Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel

A kerámia fűtőelem nagy hullámhosszú,

infravörös hőt bocsát ki, ami mérsékelten

meleg levegővel, belülről szárítja a hajat, és

megakadályozza annak kiszáradását anélkül,

hogy csökkenne a sebesség vagy a

hatékonyság.

Ionos ápolás

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj

antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön

haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az

eredmény csodálatosan fényes, sima és

könnyen fésülhető haj.

Műszaki adatok

Feszültség: 220-240 V

Tápellátás: 2200 W

Szín/felület: Kaviár, gyémántfekete

Vezetékhossz: 3 m

készülékház anyaga: ABS/PC

Jellemzők

Hideglevegő fokozat

Akasztógyűrű

Ionos légáram

Elforgatható vezeték

Hajtípus

Jelenlegi frizura: Göndör, Egyenes, Hullámos

Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony

szálú

Szerviz

2 év garancia
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