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Nezbytná péče o vlasy
Vysoušení vlasů s péčí

Ideální vysoušeč pro správnou péči o vlasy a styling

Krásně upravené vlasy

Krásné výsledky díky jemnému vysoušení s příkonem 1 200 W

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Minimální poškození vlasů

Nastavení chladného vzduchu pro jemné vysoušení

Snadné použití

Sklopná rukojeť pro snadné přenášení

Snadné použití díky kompaktnímu provedení

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

1,6m napájecí kabel
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Přednosti

1 200 W

Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1200 W vytváří

optimální úroveň proudu vzduch a jemného

vysoušení a přináší nádherné výsledky každý

den.

Tři flexibilní nastavení

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný

výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou

kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Sklopná rukojeť

Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné

rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní

vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do

nejmenších prostorů a který lze vzít téměř

kamkoli.

Kompaktní provedení

Tento kompaktní a ergonomický vysoušeč

vlasů využívá výhod inteligentního moderního

designu. Vysoušeč je proto lehký, snadno

ovladatelný a dostatečně malý pro uložení

téměř kdekoli.

Nastavení chladného vzduchu

Nastavení chladného vzduchu je nastavení

nízké teploty, které vlasy jemně vysouší, aby

se minimalizovala poškození. Tato funkce je

vhodná pro všechny typy vlasů, ale obzvláště

pro jemné, suché nebo poškozené vlasy. Toto

nastavení se dokonale hodí pro horké léto!

Úzká koncovka

Koncovka vysoušeče koncentruje proud

vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní

oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se

hodí pro úpravy nebo dokončení stylového

účesu.

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na

základně rukojeti a poskytuje další možnost

uložení, obzvláště pohodlné pro použití

v domácnosti nebo v hotelu.



Salon Essential HP8105/00

Specifikace

Technické údaje

Spotřeba: 1 200 W

Napětí: 220–240 V

Délka kabelu: 1,6 m

Funkce

Impuls chladného vzduchu: ano

Dvojí napětí: ano

Sklopná rukojeť: ano

Poutko pro zavěšení: ano

Servis

2letá záruka: Ano
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