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Στεγνώστε και φορμάρετε τα μαλλιά σας όπως θέλετε

Πιστολάκι SalonDry Control

Αποκτήστε τον έλεγχο του στεγνώματός σας με το SalonDry Control. Με επαγγελματική ισχύ

στεγνώματος 2200 W, 4 φορές πιο βελτιωμένο σύστημα ιονισμού και πολλές ρυθμίσεις,

υπόσχεται τέλεια αποτελέσματα, από απλό στέγνωμα μέχρι εντυπωσιακά χτενίσματα.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματικό 2200 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα

Στενό στόμιο για εστιασμένη ροή αέρα

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Κεραμικό στοιχείο για λεία μαλλιά

4 φορές ισχυρότερο σύστημα ιονισμού, για απόλυτη λάμψη

Εύκολη χρήση

Αφαιρούμενη γρίλια εισόδου αέρα για εύκολο καθαρισμό

Άγκιστρο για εύκολη και πρακτική αποθήκευση

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.
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Χαρακτηριστικά

Επαγγελματικό 2200 W

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2200 W δημιουργεί

μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του

συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το

στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας

εύκολο και γρήγορο.

4 φορές ισχυρότερο σύστημα ιονισμού

Χαρίζει στα μαλλιά σας εντατική ενίσχυση με ιοντική

περιποίηση. Αυτό το σεσουάρ εκλύει 4 φορές

περισσότερα αρνητικά φορτισμένα ιόντα σε

σύγκριση με άλλα σεσουάρ. Αυτή η εκπληκτική ροή

ιόντων εξαλείφει περισσότερο το στατικό

ηλεκτρισμό, προστατεύει τα μαλλιά σας και λειαίνει τα

λέπια των τριχών. Το αποτέλεσμα; Απόλυτα λαμπερά

μαλλιά που δεν φριζάρουν. Αφήστε τα να λάμψουν!

Έξι ρυθμ. ταχύτητας και θερμοκρασίας

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να

ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το

τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις

εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και

προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Κεραμικό στοιχείο

Αυτό το κεραμικό στοιχείο περιλαμβάνεται για να

αποτρέπει την ξηρότητα. Εκλύει υπέρυθρη θερμότητα

μετριάζοντας την παραγόμενη θερμότητα, γεγονός

που βοηθά τα μαλλιά σας να στεγνώνουν από μέσα,

ενώ συμβάλλει στην προστασία τους από την

ξηρότητα, χωρίς να μειώνεται η ταχύτητα και η

αποτελεσματικότητα.

Βολή κρύου αέρα

Μια επαγγελματική λειτουργία άκρως απαραίτητη και

χρήσιμη, το κουμπί CoolShot παρέχει μια έντονη

ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το

φορμάρισμα για να ολοκληρώσετε και να προσθέσετε

την τελευταία πινελιά στο στυλ σας.

Φυσούνα

Η φυσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με υγιή τρόπο,

μειώνει το φριζάρισμα και αυξάνει τον όγκο,

διαχέοντας τη ροή του αέρα στα μαλλιά. Ανασηκώνει

τα μαλλιά και μεγιστοποιεί τον όγκο τους, κυρίως

όταν χρησιμοποιείται στη στεφάνη του κεφαλιού και

στις ρίζες - ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να

δημιουργήσετε μπούκλες και ανάλαφρα χτενίσματα

Στενό στόμιο

Το στόμιο του σεσουάρ επικεντρώνει τη ροή του

αέρα σε συγκεκριμένες περιοχές - ιδανικό για

φορμάρισμα ακριβείας και για να δώσετε την

τελευταία πινελιά στο χτένισμά σας!

Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση

Το ελαστικό άγκιστρο που βρίσκεται στη βάση της

λαβής προσφέρει ακόμα μια επιλογή αποθήκευσης,

ιδιαίτερα βολική για χρήση στο σπίτι ή κατά τη

διαμονή σας σε ξενοδοχείο.

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς: 2200 W

Μήκος καλωδίου: 1,8 m

Τάση (Ταϊβάν): 1500 W

Χαρακτηριστικά

Ριπή ψυχρού αέρα

Σύστημα ιονισμού

Κρίκος για κρέμασμα

Συντήρηση

Διετής εγγύηση
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