
Plaukų džiovintuvas

SalonDry Control

 
2200 W

Jonizuojanti priežiūra

su purenimo šepečiu

„CoolShot“

 

HP8182/00 Džiovinkite, modeliuokite plaukus, kaip tik norite

„SalonDry Control“ plaukų džiovintuvas

Plaukus prižiūrėkite „SalonDry Control“ plaukų džiovintuvu. 2200 W profesionali

džiovinimo galia, joninis kondicionavimas ir įvairūs nustatymai suteiks jūsų

plaukams puikų stilių – nuo džiovinimo iki modeliavimo.

Puikiai sušukuoti plaukai

Profesionalus 2200 W idealiems rezultatams – tarsi ką tik iš salono

Šeši patogūs greičio ir temperatūros nustatymai pilnai kontrolei

Džiovintuvas – su „TurboBoost“ tuo pačiu karščiu plaukus išdžiovinsite greičiau

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Mažas koncentratorius tiksliai oro srovei

Purenimo šepetys padidina garbanotų ir stangrių šukuosenų apimtį

Mažiau pažeidžiami plaukai

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems plaukams.

Paprasta naudoti

Nuimamos oro įleidimo grotelės, kad būtų lengva valyti.

Laido kablys patogiam saugojimui

1,8 m maitinimo laidas



Plaukų džiovintuvas HP8182/00

Ypatybės

Profesionalus 2200 W

Šis profesionalus 2200 W plaukų džiovintuvas

pučia galingą oro srovę. Suderinus jėgą ir

greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tapo

greitesnis ir lengvesnis.

Jonų kondicionavimas

Akimirksniu suteikite savo plaukams purumo

naudodami jonų kondicionavimo įrenginį.

Neigiami jonai purena plaukus, juos

kondicionuoja, nuleidžia plauko kutikules,

todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi.

Galėsite džiaugtis gražiais žvilgančiais, lygiais

ir glotniais plaukais.

Šeši lankstūs greičio ir temp. nustat.

Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra

sukuria tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai

leidžia kruopščiai ir tiksliai suformuoti

šukuoseną.

Šalto oro funkcija

Būtina funkcija plaukų modeliavimo

profesionalams – paspaudus mygtuką „Cool

Shot“ pučiama stipri šalto oro srovė. Ši funkcija

naudojama norint užbaigti modeliavimą ir

sukurti stilių.

Siauras antgalis

Plaukų džiovintuvo koncentratorius sutelkia oro

srovę, kad ją galėtumėte nukreipti į reikiamas

vietas ir leidžia tiksliai modeliuoti plaukus. Jis

puikiai tinka šukuosenai koreguoti ar užbaigti.

Purenimo šepetys

Pūsdamas oro srovę į plaukus, purenimo

šepetys sveikai džiovina plaukus, sumažina

garbanėles ir suteikia purumo. Jis pakelia ir

purena plaukus, ypač pakaušio srityje ar ties

šaknimis, suformuodamas gyvybingas

garbanas

Patogus kablys pakabinimui

Guminis kablys ant rankenos siūlo dar vieną jo

laikymo būdą, kuris ypač tinka naudojantis

prietaisu namuose arba viešbutyje.

1,8 m ilgio laidas

1,8 m maitinimo laidas



Plaukų džiovintuvas HP8182/00

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Galingumas: 2200 W

Laido ilgis: 1,8 m

Savybės

Šalto oro funkcija

Jonų kondicionavimas

Techninė priežiūra

2 metų garantija
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