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Ammattimainen tulos kevyimmällä vaihtovirtakuivaimella*

SalonDry Pro -hiustenkuivain

Haluatko kuivata ja muotoilla hiuksesi kuin ammattilainen? SalonDry Pro -hiustenkuivaimella – joka sisältää

tehokkaan 2000 W:n AC-moottorin – on oikea valinta, jos haluat kuivata ja muotoilla hiuksesi kuten

kampaamossa.

Hellävarainen hiuksille

Keraaminen elementti silittää hiukset

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

Helppokäyttöinen

Kevyt ja ergonominen

2,5 m:n johto

Upeasti muotoiltu kampaus

Ammattitason AC-moottori pidentää käyttöikää 50 %

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Ammattilaistasoinen 2000 W - täydellinen tulos

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Erittäin kapealla keskityssuuttimella tarkka muotoilu

CoolShot takaa kestävän tyylin



Hiustenkuivain HP4997/22

Kohokohdat

Keraaminen elementti

Keraaminen elementti estää ylikuivaamisen.

Se tuottaa hellää infrapunalämpöä, joka kuivaa

hiuksia sisältäpäin ja suojaa sitä

ylikuivumiselta tinkimättä nopeudesta ja

tehokkuudesta.

Ionikäsittely

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä.

Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat

sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silittävät

hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa.

Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Ammattitason AC-moottori (vaihtovirta)

Tämä moottori on kehitetty ammattilaisille, ja

se tarjoaa useita etuja. Tärkein on tavallista

pitempi käyttöikä, joka pidentää

hiustenkuivaimen käyttöikää 50 %. Lisäksi sen

erittäin tehokas ilmavirta kuivaa hiukset

nopeasti ja tehokkaasti.

Kuusi nopeus- ja lämpötila-asetusta

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä

helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella

asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

Erittäin kapea keskityssuutin, 15 mm

Keskityssuutin kohdistaa ilmavirran erittäin

kapean aukon kautta pienelle alueelle. Voit

muotoilla hiukset tarkasti, kohentaa tai

viimeistellä kampausta upeaksi.

Ammattilaistasoinen 2000 W

Tämä 2000 W:n Professional-hiustenkuivain

tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja

nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla

hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Diffuusori

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Kevyt muotoilu

Modernisti muotoiltu uusi hiustenkuivain on

kevyt ja ergonominen sekä helppokäyttöinen,

mikä parantaa käytettävyyttä ja lisää

muotoilun joustavuutta.

2,5 m:n johto

Tavallista pitempi johto parantaa joustavuutta

ja helpottaa käsittelyä kaikkialla.

Viileä puhallusilma

Ammattilaistasoinen CoolShot-painike on

hiusmuotoilijoille ehdoton. Se tuottaa

voimakkaan kylmän ilmavirran, ja sillä

viimeistelet kestävän tyylin.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Teho: 2000 W

Johdon pituus: 2,5 m

Kotelon materiaali: pehmeä

Käytettävyys

Varaosat

 

* verrattuna 10 yleisimpään vaihtovirtakuivaimeen

(myynti GFK'07)
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