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Kuivaa ja muotoile hiuksesi kuten haluat
SalonDry Control -hiustenkuivain

Kuivaa hiuksesi SalonDry Control -hiustenkuivaimella. 2200 watin teho, ionisoiva

käsittely ja monipuoliset asetukset takaavat upeat tulokset aina hiusten

kuivauksesta muotoiluun ja loppusilaukseen saakka.

Upeasti muotoiltu kampaus

Ammattilaistasoinen 2200 W - täydellinen tulos.

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Kuivain: TurboBoost kuivaa nopeammin samalla lämpötilalla

CoolShot takaa kestävän tyylin

Kapea keskityssuutin kohdistaa ilmavirran

Diffuusori lisää runsautta ja ilmavuutta

Hellävarainen hiuksille

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

Helppokäyttöinen

Irrotettava ilmanottoritilä helpottaa puhdistusta

Kätevä ripustuslenkki näppärään säilytykseen

1,8 m:n virtajohto



Hiustenkuivain HP8182/00

Kohokohdat

Ammattilaistasoinen 2200 W

Tämä 2200 W:n Professional-hiustenkuivain

tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja

nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla

hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Ionikäsittely

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä.

Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat

sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silittävät

hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa.

Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Kuusi nopeus- ja lämpötila-asetusta

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä

helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella

asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

Viileä puhallusilma

Ammattilaistasoinen CoolShot-painike on

hiusmuotoilijoille ehdoton. Se tuottaa

voimakkaan kylmän ilmavirran, ja sillä

viimeistelet kestävän tyylin.

Kapea keskityssuutin

Hiustenkuivaimen keskityssuutin kohdistaa

ilmavirran aukon kautta yksittäiselle alueelle.

Voit muotoilla tarkasti ja viimeistellä hiukset

upeasti.

Diffuusori

Diffuusori kuivaa hiukset turvallisesti, poistaa

karheuden ja lisää tuuheutta levittämällä

ilmavirran hiuksiin. Se lisää ilmavuutta ja

tuuheutta erityisesti päälaen alueelle ja

hiusten tyveen, joten sillä saat täydelliset

kiharat ja ilmavuutta.

Kätevä ripustuslenkki

Kumipintainen lenkki on kahvan alaosassa. Se

on erityisen kätevä laitteen säilytykseen

kotona tai vaikkapa hotellissa.

1,8 m johto

1,8 m:n virtajohto



Hiustenkuivain HP8182/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Teho: 2200 W

Johdon pituus: 1,8 m

Ominaisuudet

Viileä puhallusilma

Ionikäsittely

Huolto

2 vuoden takuu
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