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SalonDry Control

 

2200 W

 

HP8182/00

Tørk, form og fikser håret ditt på din måte
Hårføneren SalonDry Control

Ta kontroll over føningen med hårføneren SalonDry Control. 2200 W med

profesjonell tørkeeffekt, ionisk behandling og flere innstillinger gir deg flotte

resultater – fra tørking til legging til styling.

Vakkert frisert hår

Professional 2200 W for perfekte resultater som fra salongen.

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Tørker: Med TurboBoost tørker du raskere med samme temperatur

CoolShot fikserer frisyren

Smalt munnstykke for fokusert luftstrøm

Volum-diffuseren gir økt volum til krøller og frisyrer med spenst

Mindre skade på håret

Ion-behandling for blankt, krusfritt hår

Lett å bruke

Avtakbart gitter for innluft for enkel rengjøring

Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring

1,8 m strømledning



Hårføner HP8182/00

Høydepunkter

Professional 2200 W

Denne profesjonelle hårføneren på 2200 W

blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av

kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å

tørke og style håret.

Ion-behandling

Gi håret ditt en umiddelbar forsterkning med

ionisk behandling. Ladede negative ioner

eliminerer statisk elektrisitet, styrker håret og

glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer

glansfullt. Resultatet er glansfullt hår som er

glatt og krusfritt.

6 fleksible hastighets- og temp.innst.

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt

justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks

forskjellige innstillinger gir full kontroll og

presis og skreddersydd styling.

Kaldluft

Cool Shot-knappen er en profesjonell funksjon

som er uunnværlig på hårstylere. Denne

funksjonen produserer kald luft, og den brukes

etter stylingen for å fullføre frisyren.

Smalt munnstykke for konsentrert luft

Munnstykket på hårføneren fungerer ved å

fokusere luftstrømmen gjennom åpningen og til

spesifikke områder. Dette fører til nøyaktig

styling og er glimrende for oppfriskning eller for

å finpusse en frisyre.

Volum-diffuser

Volum-diffuseren tørker håret på en sunn måte,

reduserer krus og øker volumet ved å spre

luftstrømmen over hele håret. Den gjør håret

høyere og maksimerer effekten, spesielt når

den brukes på kronen og rotområdet. Dette gjør

at den er perfekt egnet til å lage krøller og

spenst i frisyren

Enkel oppbevaringskrok

Gummikroken er plassert på basen på

håndtaket og gir nok et oppbevaringsalternativ,

spesielt praktisk for bruk hjemme eller når du

bor på hotell.

1,8 m ledning

1,8 m strømledning



Hårføner HP8182/00

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Wattforbruk: 2200 W

Ledningslengde: 1,8 m

Funksjoner

Kaldluft

Ion-behandling

Service

To års garanti
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