
Secador
 

2500W

 
HP4996/22

O maior poder de secagem de sempre
SalonDry Pro

Procura uma potência de secagem profissional? Este é o secador mais potente do mercado, mas também um

dos mais delicados para o cabelo. Combina a função IonBoost, várias regulações de calor e o potente

CoolShot para manter o seu cabelo saudável e perfeitamente penteado.

Menos danos para o cabelo

Mais cuidado com elementos cerâmicos, que fornecem calor por infravermelhos

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Fácil de utilizar

Cabo de 2,5 m

Penteados maravilhosos

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Profissional de 2500 W para resultados perfeitos

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

O CoolShot (jacto frio) fixa o seu penteado

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados

Resultados profissionais rápidos

Poupa tempo

Mais 50% de fluxo do ar (32l/s) para uma secagem mais rápida



Secador HP4996/22

Destaques

Mais 50% de fluxo do ar

A mais elevada potência - mais 50% de fluxo

de ar (32l/s) para uma secagem mais rápida

Profissional de 2500 W

Este secador profissional topo de gama de

2500 W gera um fluxo de ar muito poderoso. A

combinação resultante da potência elevada e

da alta velocidade torna a secagem e a

modelação do cabelo mais rápidas e fáceis.

6 regul. flexíveis de veloc. e temp.

A velocidade e o calor necessários podem ser

facilmente ajustados para criar um penteado

final perfeito. Seis regulações diferentes

garantem o controlo total para penteados

precisos e modelados.

Difusor de volume

O difusor aumenta o volume, para efeitos

ondulados e encaracolados

Concentrador estreito

O bico concentrador actua direccionando o

fluxo de ar através da abertura para áreas

específicas. Isto resulta em modelações

precisas e é óptimo para retoques ou para

concluir um penteado.

Cabo de 2,5 m

O maior comprimento permite uma

flexibilidade melhorada e facilidade de

manuseamento, para que o possa utilizar onde

quiser.

CoolShot

O CoolShot (jacto frio) fixa o seu penteado

Resultados profissionais rápidos

Resultados profissionais rápidos

Mais cuidado com o elemento cerâmico

O elemento cerâmico emite calor por

infravermelhos, que é delicado e ajuda a secar

o seu cabelo a partir de dentro, protegendo-o

contra secagens excessivas, sem comprometer

a velocidade e a eficácia.

Cuidado iónico

O tratamento iónico permite uma secagem

antiestática. Os iões com carga negativa

eliminam a electricidade estática, tratam do

seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo

para intensificar o seu brilho e luminosidade.

O resultado é um cabelo macio e sem frisado

com um brilho maravilhoso.
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Especificações

Especificações técnicas

Potência: 2500 W

Comprimento do cabo: 2,5 m

Material do corpo: cromado metálico

Manutenção

Substituição
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