
Hårtork
SalonDry Control

 
2 200 W

Joniskt vårdande

med volymmunstycke

CoolShot

 

HP8182/00 Torka, forma och fixera håret på ditt sätt
SalonDry Control-hårtork

Ta kontroll över din hårtorkning med SalonDry Control. 2 200 W med professionell

föningskraft, vårdande jonfunktion och flera inställningar innebär fantastiska

frisyrer – från torkat till stylat hår.

Vackert stylat hår

Professional 2 200 W, för perfekt salongresultat

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Hårtork: med TurboBoost torkar du håret snabbare med samma värme

Kalluftsfunktion fixerar frisyren

Smalt fönmunstycke ger fokuserat luftflöde

Volymmunstycke ökar volymen, för lockar och spänstiga frisyrer

Mindre slitage på håret

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår

Lättanvänd

Löstagbart luftintagsgaller för enkel rengöring

Enkel krok för praktisk förvaring

1,8 m sladd



Hårtork HP8182/00

Funktioner

Proffsig 2 200 W

Den här 2 200 W Professional-hårtorken har

ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög

effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt

torka och forma håret.

Vårdande jon-funktion

Ge ditt hår ett snabbt lyft med vårdande

jonfunktion. Laddade negativa joner eliminerar

statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess

porer så att hårets lyster och glans

intensifieras. Resultatet blir ett hår som är

vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Sex flexibla hastighets- och temp.inst.

Hastigheten och temperaturen kan enkelt

justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika

inställningar ger dig exakt och skräddarsydd

styling.

Kall luft

En proffsfunktion för hårstylister. Med knappen

för kalluft får du ett intensivt kallt luftflöde. Den

används när du vill fixera frisyren efter styling.

Smalt munstycke

Fönmunstycket på hårtorken fungerar genom

att luftflödet riktas genom öppningen på vissa

partier. Det ger dig exakt styling och passar

mycket bra för uppfräschningar eller för att ge

frisyren en sista finjustering.

Volymmunstycke

Volymmunstycket torkar håret på ett skonsamt

sätt, minimerar krusningar och ger ökad volym

genom att fördela luftflödet i håret. Det ger lyft

och maximal volym, särskilt när det används i

rothår och på kronhår, så att det blir perfekt när

du gör lockiga och spänstiga frisyrer

Enkel förvaringskrok

Den gummerade kroken sitter på handtaget

och ger dig ytterligare en smart

förvaringsmöjlighet. Den är särskilt praktisk när

du använder plattången hemma eller på hotell.

1,8 m lång sladd

1,8 m sladd



Hårtork HP8182/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Wattal: 2 200 W

Sladdlängd: 1,8 m

Funktioner

Kalluftsfunktion

Vårdande jon-funktion

Service

2 års garanti
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