
Sušilnik za lase

 

2000 W

 

HP4997/00

Najlažji sušilnik AC za profesionalne rezultate*
SalonDry Pro

Ali si želite sušiti lase tako, kot to počnejo profesionalci? SalonDry Pro z 2000 W moči sušenja in izjemno lahkim

motorjem AC je sušilnik za lase, ki ga potrebujete za videz profesionalno oblikovane pričeske.

Čudovito oblikovani lasje

Profesionalna moč 2000 W za popolno pričesko

Profesionalni motor AC za 50 % daljšo življenjsko dobo

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Izjemno ozek koncentrator za natančno oblikovanje

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Manj poškodovanih las

Keramični element za gladko pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Enostavna uporaba

Lahka zasnova za ergonomsko uporabo

2,5-metrski kabel



Sušilnik za lase HP4997/00

Značilnosti

Profesionalna moč 2000 W

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2000 W

ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in

hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in

oblikovanje pričeske.

Profesionalni motor AC

Ta vrsta motorja je razvita posebej za

profesionalni trg in vam prinaša številne

prednosti. Najpomembnejša med njimi je

življenjska doba, ki je za 50 % daljša kot pri

običajnih motorjih. Poleg tega ima tudi

izjemno močan zračni tok za hitro in učinkovito

sušenje.

Oblikovanje pričeske z ioni

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno

nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost,

negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar

okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in

gladki lasje brez kodrov.

Keramični element

Keramični element je priložen za

preprečevanje izsušitve. Proizvaja infrardečo

toploto, ki je nežna in suši lase od znotraj ter

jih ščiti pred izsušitvijo, pri čemer se hitrost in

učinkovitost ne zmanjšata.

Šest nastavitev hitrosti in temperature

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da

oblikujete popolno pričesko. Šest različnih

nastavitev zagotavlja popoln nadzor za

natančno oblikovanje po vaši meri.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot

zagotavlja močan sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in

utrditev pričeske.

Izjemno ozek 15 mm koncentrator

Koncentrator deluje tako, da usmerja zračni tok

skozi zelo ozko odprtino na določena območja.

Omogoča izjemno natančno oblikovanje in

predstavlja odlično rešitev za urejanje ali

dokončno oblikovanje pričeske.

Lahka zasnova

Nova zasnova ni samo paša za oči. Lahek in

ergonomsko oblikovan sušilnik omogoča

preprostejšo uporabo in boljšo prilagodljivost

oblikovanja.

2,5-metrski kabel

Daljši kabel zagotavlja boljšo prilagodljivost in

lažjo uporabo, zato ga lahko uporabljate,

kjerkoli želite.



Sušilnik za lase HP4997/00

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Moč: 2000 W

Dolžina kabla: 2,5 m

Ohišje: mehko

Značilnosti

Hladen zračni tok

Dvojna napetost: Ne

Keramična prevleka

Oblikovanje pričeske z ioni

Servis

Dveletna garancija

 

* med najboljšimi 10 sušilniki AC (GFK, prodaja za '07)
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