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Vysoušejte, tvarujte a fixujte své vlasy podle

sebe

SalonDry Control

Ovládněte vysoušení pomocí vysoušeče SalonDry Control. 2200 W

profesionálního vysoušecího příkonu, ionizační technologie a řada možných

nastavení přináší skvělé výsledky – od vysoušení po fixaci účesů.

Pro krásný účes

Profesionální příkon 2200 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Vysoušeč vlasů: Díky funkci TurboBoost máte vlasy rychleji suché při použití stejných

teplot

Funkce Cool Shot zpevní účes

Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Difuzér zvětšuje objem pro vlnité vlasy a živé účesy

Minimální poškození vlasů

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Snadné použití

Oddělitelná mřížka vstupu vzduchu pro snadné čištění

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

1,8m napájecí kabel



Vysoušeč vlasů HP8182/00

Přednosti

Profesionální příkon 2 200 W

Tento profesionální 2200W vysoušeč vlasů

vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná

kombinace výkonu a rychlosti urychluje a

usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Ionizační technologie

Oživte své vlasy úpravou pomocí ionizační

technologie. Nabité záporné ionty redukují

vytváření statické energie, upravují účes a

uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a

lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý,

hladký účes bez zacuchání.

Šest flexibilních rychlostí a teplot

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest

různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro

precizní a osobitou úpravu účesu.

Funkce Cool Shot

Nepostradatelná profesionální funkce tlačítka

Cool Shot poskytuje intenzivní proud

chladného vzduchu. Používá se k dokončení

a zpevnění účesu po jeho úpravě.

Úzká koncovka

Koncovka koncentruje proud vzduchu

prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti.

Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro

úpravy nebo dokončení stylového účesu.

Difuzér pro vzdušný účes

Difuzér pro vzdušný účes suší vlasy zdravě,

redukuje kadeření a zvyšuje objem šířením

proudu vzduchu ve vlasech. Dodává jim

vzdušnost a maximalizuje objem, obzvlášť

pokud je použit na temeni hlavy a u kořínků

vlasů, a dokonale se hodí k vytváření kadeří a

živých účesů

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.

1,8m kabel

1,8m napájecí kabel
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