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Îngrijire esenţială pentru păr
Uscare delicată a părului

Utilizează acest uscător de păr pentru îngrijire corespunzătoare în timpul stilizării

Păr coafat frumos

Uscare delicată la 1200 W pentru rezultate frumoase

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Mai puţină deteriorare a părului

Setare aer rece pentru uscare delicată

Uşor de utilizat

Design compact pentru manevrare uşoară

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Cablu de alimentare de 1,6 m



Salon Essential HP8107/00

Repere Specificaţii

1200 W

Acest uscător de păr de 1200 W creează un

flux de aer optim şi o putere de uscare

delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.

Design compact

Compact şi ergonomic, acest uscător de păr

beneficiază de un design modern şi inteligent.

Prin urmare, uscătorul de păr are o greutate

redusă şi este uşor de utilizat, fiind în acelaşi

timp suficient de mic pentru a putea fi

depozitat practic oriunde.

Setare aer rece

O setare aer rece este o setare cu nivel redus

de încălzire, care usucă delicat părul pentru a

minimiza deteriorarea acestuia. Această

funcţie este adecvată pentru toate tipurile de

păr, dar în special pentru părul fin, uscat sau

deteriorat. Este o setare perfectă pentru

anotimpul călduros al verii!

Trei setări flexibile

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu

uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect.

Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi

personalizată.

Mâner pliant

Acest uscător de păr dispune de un mâner

pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic

şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele

mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cârligul cauciucat este situat pe baza

mânerului şi asigură o altă opţiune de

depozitare, convenabilă mai ales pentru

utilizarea acasă sau la un hotel.

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Alimentare: 1200 W

Lungime cablu: 1,6 m

Culoare/finisaj: verde mentă

Caracteristici

Mâner pliant

Jet de aer rece

Tensiune dublă

Agăţătoare

Service

2 ani garanţie
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