
Suszarka do włosów

SalonDry Pro

 

2200 W

 
HP4991/00

Suszarka, której fryzjerzy używaliby w domu
SalonDry Pro 2200 W

Chcesz suszyć włosy jak profesjonalni fryzjerzy? Model SalonDry Pro o wyjątkowej mocy suszenia 2200 W to

suszarka do włosów, której potrzebujesz, jeśli chcesz wyglądać jak po wyjściu z salonu.

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Lepsza pielęgnacja dzięki elementom ceramicznym emitującym ciepło podczerwone

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Doskonale wystylizowane włosy

Sześć regulowanych ustawień szybkości i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Bardzo wąski koncentrator pomaga w precyzyjnym układaniu włosów

Ceramiczny dyfuzor zapewnia dodatkową ochronę i zwiększa objętość włosów

Profesjonalna moc 2200 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Zimny nadmuch pozwala nadać własny styl

Łatwa obsługa

Wygodny zaczep do zawieszania pozwalający na wygodne przechowywanie

Zdejmowana kratka wlotowa umożliwia łatwe czyszczenie

Przewód zasilający o długości 3 metrów zapewnia maksymalną elastyczność



Suszarka do włosów HP4991/00

Zalety Dane techniczne

6 regulowanych ust. szybkości i temp.

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury.

Sześć różnych ustawień zapewnia pełną

kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać

idealną fryzurę dostosowaną do Twoich

potrzeb.

Niezwykle wąski koncentrator 15 mm

Działanie koncentratora polega na skupianiu

nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie

przez bardzo wąski otwór i kierowanie na

konkretne miejsca. W rezultacie możliwe jest

bardzo precyzyjne modelowanie,

wprowadzanie ostatnich poprawek i

wykańczanie fryzury.

Profesjonalna moc 2200 W

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2200 W

zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i

prędkości sprawia, że suszenie i układanie

włosów jest szybsze i prostsze.

Zimny nadmuch

Profesjonaliści nie obędą się bez funkcji

przycisku Cool Shot, który umożliwia

korzystanie z intensywnego nadmuchu

zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu

włosów w celu wykończenia fryzury i nadania

jej ostatecznego kształtu.

Lepsza pielęgnacja dzięki elem. ceram.

Element ceramiczny wydziela delikatne ciepło

podczerwone, które pomaga suszyć włosy od

środka i chroni je przed przesuszeniem, nie

zmniejszając szybkości i skuteczności

suszenia.

Pielęgnacja jonowa

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie

antystatyczne. Naładowane ujemnie jony

zapobiegają elektryzowaniu się włosów,

pielęgnują je i wygładzają łuski włosów,

nadając im większy połysk. W rezultacie włosy

stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 220–240 V

Power: 2200 W

Kolor/wykończenie: Satynowa czerń

Długość przewodu: 3 m

Materiał obudowy: Tworzywo ABS/PC

Właściwości

Zimny nadmuch

Uchwyt do zawieszania

Pielęgnacja jonowa

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Typ włosów

Obecna fryzura: Kręcone, Proste, Falowane

Długość włosów: Długie, Średnie, Krótkie

Grubość włosów: Średnie, Grube, Cienkie

Serwis

2 lata gwarancji
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