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O secador AC mais leve para resultados profissionais*
Secador de cabelo SalonDry Pro

Quer secar e modelar o seu cabelo como os profissionais? O SalonDry Pro – com potência de secagem de

2000 W combinada com um motor de CA muito leve – é o secador de cabelo de que necessita para recriar a

secagem profissional.

Menos danos para o cabelo

Elemento cerâmico para cabelo macio

Modelação por iões para cabelo brilhante e desembaraçado

Fácil de utilizar

Design leve para utilização ergonómica

Cabo de 2,5 m

Penteados maravilhosos

Motor CA profissional para uma durabilidade 50% mais longa

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Profissional de 2000 W para resultados perfeitos

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados

Concentrador ultra estreito para modelações precisas

Jacto frio fixa o seu penteado
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Destaques

Elemento cerâmico

O elemento cerâmico foi incluído para evitar

secagens excessivas. Este 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.

Modelação por iões

Dê um tratamento instantâneo ao seu cabelo

com a modelação por iões. Os iões com carga

negativa eliminam a estática, tratam do seu

cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para

intensificar o seu brilho e luminosidade. O

resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante,

macio e sem frisado.

Motor AC profissional

Este tipo de motor foi desenvolvido

especialmente para o mercado profissional e

traz-lhe uma série de benefícios, sendo o mais

importante destes a maior durabilidade em

comparação com os motores convencionais, o

que aumenta a vida útil do seu secador em

50%. Além disso, ele tem um fluxo de ar extra

potente para secagens rápidas e eficientes.

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.

Concentrador ultra estreito de 15 mm

O concentrador actua direccionando o fluxo de

ar através da abertura ultra estreita para áreas

específicas. Isto resulta em modelações muito

precisas e é óptimo para retoques ou para

finalizar um penteado.

Professional 2000 W

Este secador profissional de 2000 W gera um

fluxo de ar potente. A combinação resultante

da potência e da velocidade torna a secagem

e a modelação do seu cabelo mais rápidas e

mais fáceis.

Difusor de volume

O difusor aumenta o volume, para efeitos

ondulados e encaracolados

Design leve

Este novo design não é só aparência. Leve e

ergonómico, o secador é mais fácil de

manusear e proporciona uma melhor

flexibilidade de modelação.

Cabo de 2,5 m

O maior comprimento permite uma

flexibilidade melhorada e facilidade de

manuseamento, para que o possa utilizar onde

quiser.

Jacto frio

Uma função profissional obrigatória para

modeladores de cabelo. O botão do jacto frio

proporciona um jacto intenso de ar frio. Este é

utilizado depois de terminar a modelação para

definir o penteado.
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Especificações

Especificações técnicas

Potência: 2000 W

Comprimento do cabo: 2,5 m

Material do corpo: suave ao toque

Manutenção

Substituição

 

* em comparação com os 10 melhores secadores AC

(vendas GFK'07)
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