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Vysušte, vytvarujte a zafixujte svoj účes podľa

seba

SalonDry Control

Prevezmite kontrolu nad sušením vlasov pomocou sušiča SalonDry Control.

Profesionálny sušiaci výkon 2200 W, ionizačný kondicionér a viaceré nastavenia

prinášajú skvelé výsledky – od sušenia cez zafixovanie až po styling.

Účesy s nádherným tvarom

Profesionálny výkon 2200 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Sušič vlasov: s funkciou TurboBoost vysušíte vlasy rýchlejšie pri rovnomernej teplote

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Objemový difuzér zväčší objem na vytváranie kučeravých a pružných účesov

Menšie poškodenie vlasov

Ionizátor pre lesklé vlasy bez poškodenia

Jednoduché používanie

Odnímateľná mriežka vstupu vzduchu na jednoduché čistenie

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m



Sušič vlasov HP8182/00

Hlavné prvky

Profesionálny výkon 2200 W

Tento 2200 W profesionálny sušič vlasov

vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná

kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a

zjednodušuje styling vašich vlasov.

Ionizačný kondicionér

Zvýšte atraktivitu svojho účesu pomocou

ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny

eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a

vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší

lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a

dokonale upravené vlasy.

6 flexib. nastavení rýchlosti a teploty

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý

účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje úplnú

kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru

pre Vás.

Chladný stupeň

Nenahraditeľná profesionálna funkcia vo forme

tlačidla CoolShot poskytuje intenzívny prúd

studeného vzduchu. Používa sa po dokončení

tvarovania na zafixovanie účesu.

Úzky koncentrátor

Zúžený nástavec zaručuje, že vzduch prúdi len

tam, kde chcete. Vďaka tomu dosiahnete

precízny styling, vhodný najmä na jemné

dotvarovanie a finálne úpravy účesu.

Objemový difuzér

Objemový difuzér suší vlasy zdravým

spôsobom, znižuje pochlpenie vlasov a

zvyšuje ich objem šírením vzduchového prúdu

naprieč vlasmi. Vlasy nadvihuje a

maximalizuje objem, najmä pri použití na

temene a zátylku, čím sa z neho stáva ideálny

nástroj na tvorbu kučeravých a vlnitých účesov

Háčik na jednoduché uskladnenie

Pogumovaný háčik sa nachádza na spodnej

časti rukoväte a poskytuje ďalšiu možnosť

odkladania. Je veľmi praktický najmä pri

použití v domácnosti alebo pri pobyte v hoteli.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m



Sušič vlasov HP8182/00

Technické údaje

Technické špecifikácie

Výkon: 2 200 W

Dĺžka kábla: 1,8 m

Vlastnosti

Chladný prúd: áno

Ionizačný kondicionér: áno

Služba

Dvojročná záruka: áno
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