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Fén, ktorý by profesionáli používali doma
Sušič SalonDry Pro 2200 W

Chcete sušiť svoje vlasy ako skutoční profesionáli? Fén SalonDry Pro s prvotriednym sušiacim výkonom 2200 W

je presne to, čo potrebujete, ak chcete vytvoriť vyfúkaný účes ako zo salónu.

Menšie poškodenie vlasov

Lepšia starostlivosť vďaka keramickým prvkom vytvárajúcim infračervené teplo

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Účesy s nádherným tvarom

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Výnimočne úzky koncentrátor na precízne tvarovanie

Keramický objemový difuzér pre zvýšenú ochranu a bohatý objem

Profesionálny výkon 2200 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Jednoduché používanie

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Odnímateľná mriežka vstupu vzduchu na jednoduché čistenie

Napájacia šnúra s profesionálnou dĺžkou 3 m pre maximálnu flexibilitu



Sušič vlasov HP4991/00

Hlavné prvky Technické údaje

6 flexib. nastavení rýchlosti a teploty

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý

účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje úplnú

kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru

pre Vás.

Ultra úzky 15 mm nástavec

Koncentrátor smeruje vzduchový prúd cez

výnimočne úzky otvor na konkrétne oblasti.

Dosahuje sa tým veľmi precízny styling

vhodný na jemné úpravy a finálne

vytvarovanie účesu.

Profesionálny výkon 2200 W

Tento 2200 W profesionálny sušič vlasov

vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná

kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a

zjednodušuje styling vašich vlasov.

Chladný stupeň

Nenahraditeľná profesionálna funkcia vo forme

tlačidla CoolShot poskytuje intenzívny prúd

studeného vzduchu. Používa sa po dokončení

tvarovania na zafixovanie účesu.

Lepšia ochrana s keramickým prvkom

Keramický prvok vyžaruje teplo hlboko v

infračervenej oblasti, výsledkom čoho je

príjemné teplo, ktoré pomôže vysušiť vaše

vlasy zvnútra a chráni ich pred nadmerným

vysušovaním, bez kompromisov v oblasti

rýchlosti alebo účinnosti.

Starostlivosť pomocou iónov

Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez

vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny

zabránia vzniku statickej elektriny, formujú

vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali

vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé,

hladké a dokonale upravené vlasy.

Technické špecifikácie

Napätie: 220-240 V

Príkon: 2 200 W

Farba/povrchová úprava: Saténovo-

kaviárová.NanoDiamond čierna

Dĺžka kábla: 3 m

Obalový materiál: ABS/PC

Vlastnosti

Chladný prúd

Závesná slučka

Ionizačný kondicionér

Otočný kábel

Typ vlasov

Moderný účes: Kučeravé, Rovné, Vlnité

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredne veľké, Krátke

Hustota vlasov: Stredne veľké, Husté, Riedke

Služba

Dvojročná záruka
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