
Σεσουάρ

HP4997

Το ελαφρύτερο σεσουάρ AC για επαγγελματικά αποτελέσματα*

SalonDry Pro

Θέλετε να στεγνώνετε τα μαλλιά σας σαν επαγγελματίας; Το SalonDry Pro, με ισχύ στεγνώματος 2000 W σε συνδυασμό με ένα

εξαιρετικά ελαφρύ μοτέρ AC, είναι το σεσουάρ μαλλιών που χρειάζεστε, εάν θέλετε να αποκτήσετε στέγνωμα κομμωτηρίου.

Εύκολο στο χρήση

Ελαφρύς σχεδιασμός για εργονομική χρήση

Στάιλινγκ μεγάλης διάρκειας

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το στυλ σας

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματικό μοτέρ AC για 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Επαγγελματικό 2000 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Εξαιρετικά στενό στόμιο για φορμάρισμα ακριβείας

Αποτρέπει τη φθορά

Κεραμικό στοιχείο για λεία μαλλιά

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα
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Χαρακτηριστικά

Κεραμικό στοιχείο

Αυτό το κεραμικό στοιχείο περιλαμβάνεται για να

αποτρέπει την ξηρότητα. Εκλύει υπέρυθρη θερμότητα

μετριάζοντας την παραγόμενη θερμότητα, γεγονός

που βοηθά τα μαλλιά σας να στεγνώνουν από μέσα,

ενώ συμβάλλει στην προστασία τους από την

ξηρότητα, χωρίς να μειώνεται η ταχύτητα και η

αποτελεσματικότητα.

Σύστημα ιονισμού

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με ιοντική

περιποίηση. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα

εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, βελτιώνουν τα

μαλλιά σας και λειαίνουν τα λέπια των τριχών για

εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το

αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν

φριζάρουν.

Επαγγελματικό μοτέρ AC

Αυτός ο τύπος μοτέρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την

επαγγελματική αγορά και σας παρέχει πολλά

πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα

συνηθισμένα μοτέρ, το οποίο παρατείνει τη διάρκεια

ζωής του σεσουάρ σας κατά 50%. Επιπλέον, διαθέτει

πανίσχυρη ροή αέρα για γρήγορο και αποτελεσματικό

στέγνωμα.

Έξι ρυθμ. ταχύτητας και θερμοκρασίας

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να

ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το

τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις

εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και

προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Εξαιρετικά στενό στόμιο

Το στόμιο λειτουργεί κατευθύνοντας τη ροή του αέρα

μέσω του εξαιρετικά στενού ανοίγματος σε

συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

φορμάρισμα εξαιρετικής ακριβείας και είναι τέλειο

για διορθώσεις ή την ολοκλήρωση ενός στυλ.

Ο κρύος αέρας

Μια επαγγελματική λειτουργία που είναι άκρως

απαραίτητη και χρήσιμη, το κουμπί CoolShot παρέχει

μία έντονη ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το

φορμάρισμα για να ολοκληρώσετε και να προσθέσετε

την τελευταία πινελιά στο στυλ σας.

Επαγγελματικό 2000 W

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2000 W δημιουργεί

μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του

συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το

στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας

εύκολο και γρήγορο.

Φυσούνα

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και

ανάλαφρο στυλ

Ελαφρύς σχεδιασμός

Αυτός ο νέος σχεδιασμός δεν έχει μόνο υπέροχη

εμφάνιση. Καθώς είναι ελαφρύ και εργονομικό, ο

χειρισμός του σεσουάρ είναι εύκολος με αποτέλεσμα

βελτιωμένη ευελιξία φορμαρίσματος.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς: 2000 W

Μήκος καλωδίου: 3 m

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: απαλή αφή

Δυνατότητα επισκευής

Αντικατάσταση

 

* σε σύγκριση με τα 10 κορυφαία σεσουάρ AC (πωλήσεις GFK'07)
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