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Seque e penteie o seu cabelo, ao seu estilo

Secador de cabelo SalonDry Control

Controle a secagem do seu cabelo com o SalonDry Control. Potência profissional

de secagem de 2200 W, tratamento iónico e numerosas regulações garantem

óptimos resultados - secar para modelar.

Penteados maravilhosos

Profissional de 2200 W para resultados perfeitos

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Secador: Com o TurboBoost seca mais rapidamente, à mesma temperatura

Jacto frio fixa o seu penteado

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados

Menos danos para o cabelo

Modelação por iões para cabelo brilhante e desembaraçado

Fácil de utilizar

Grelha de ar de fácil remoção, para uma limpeza fácil

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

Cabo de alimentação de 1,8 m



Secador HP8182/00

Destaques

Professional 2200 W

Este secador profissional de 2200 W gera um

fluxo de ar potente. A combinação resultante

da potência e da velocidade torna a secagem

e a modelação do seu cabelo mais rápidas e

mais fáceis.

Modelação por iões

Dê um tratamento instantâneo ao seu cabelo

com a modelação por iões. Os iões com carga

negativa eliminam a estática, tratam do seu

cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para

intensificar o seu brilho e luminosidade. O

resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante,

macio e sem frisado.

6 regul. flexíveis de veloc. e temp.

A velocidade e o calor necessários podem ser

facilmente ajustados para criar um penteado

final perfeito. Seis regulações diferentes

garantem o controlo total para penteados

precisos e modelados.

Jacto frio

Uma função profissional obrigatória para

modeladores de cabelo. O botão do jacto frio

proporciona um jacto intenso de ar frio. Este é

utilizado depois de terminar a modelação para

definir o penteado.

Concentrador estreito

O concentrador do secador de cabelo actua

direccionando o fluxo de ar através da abertura

para áreas específicas. Isto resulta em

modelações precisas e é óptimo para retoques

ou para concluir um penteado.

Difusor de volume

O difusor de volume seca o cabelo sem o

danificar, reduz o frisado e aumenta o volume

espalhando o fluxo de ar pelo cabelo. Solta o

cabelo e dá-lhe volume, especialmente

quando usado na parte de cima da cabeça e

na zona da raiz, tornando-o perfeito para criar

caracóis e penteados soltos

Gancho de arrumação fácil

O gancho em borracha está situado na base

da pega e representa outra opção de

arrumação, especialmente cómoda para

utilizar em casa ou durante estadias em hotéis.

Cabo de 1,8 m

Cabo de alimentação de 1,8 m
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Especificações

Especificações técnicas

Potência: 2200 W

Comprimento do cabo: 1,8 m

Características

Jacto frio

Modelação por iões

Assistência

2 anos de garantia
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