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Сгъваем

 
HP8107/00

Съвършената грижа за вашата коса
Сушене с грижа за косата

Използвайте този сешоар за подходящата грижа при оформяне на косата ви

Прекрасно оформена прическа

1200 W нежно сушене за прекрасен резултат

Тесен концентратор за насочена въздушна струя

По-малко увреждане на косата

Настройка за студен въздух за щадящо изсушаване

Лесна употреба

Компактен дизайн за лесно боравене

Три гъвкави настройки за по-стриктен контрол

Сгъваема дръжка за лесно пренасяне

Халка за лесно и удобно съхранение

Захранващ кабел 1,6 м



Salon Essential HP8107/00

Акценти Спецификации

1200 W

Този сешоар с мощност 1200 W създава оптимално

ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване,

осигуряващи прекрасен резултат всеки ден.

Компактна конструкция

Компактен и ергономичен, този сешоар носи

предимствата на една интелигентна и модерна

конструкция. В следствие на това той е лек и лесен

за ползване, и в същото време достатъчно малък, за

да може да се съхранява практически навсякъде.

Настройка за студен въздух

Настройката за студен въздух е настройка за ниска

температура, при която косата се изсушава нежно, за

да се намали до минимум увреждането й. Тази

функция е подходяща за всички типове коса, но най-

вече за тънка, суха или увредена коса. Това е

идеалната настройка за лятото!

Три гъвкави настройки

Необходимата скорост и температура могат лесно да

бъдат регулирани за създаване на идеален резултат.

Трите гъвкави настройки осигуряват прецизно и

изкусно оформяне на прическата.

Сгъваема дръжка

Този сешоар има предимството на сгъваемата

дръжка. Това го прави малък и компактен, а също и

лесен за побиране и в най-тясното пространство, за

да можете да го вземете практически навсякъде.

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на дръжката и

дава още една възможност за съхранение, особено

удобна за използване вкъщи или при отсядане в

хотел.

Технически данни

Напрежение: 220-240 V

Захранване: 1200 W

Дължина на кабела: 1,6 м

Цвят/покритие: ментово зелено

Характеристики

Сгъваема дръжка

Хладна струя

За две напрежения

Халка за окачване

Сервиз

2 години гаранция
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