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Droog, style en breng je haar in model zoals jij

dat wilt

SalonDry Control-föhn

Föhnen zoals jij dat wilt met de SalonDry Control. 2200 W aan professionele

droogkracht, vier keer meer ionenconditioner en meerdere standen voor de beste

resultaten, of je nu je haar wilt drogen, stylen of fixeren.

Prachtig gestyled haar

Professioneel, 2200 W, voor een perfect salonresultaat

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Coolshot voor je eigen style

Slanke compressor voor gerichte airflow

De volumediffuser creëert volume voor krullen en veerkrachtige kapsels

Minder beschadiging van je haar

Keramisch element voor gladder haar

4x sterkere ionenconditioner voor ultieme glans

Gebruiksvriendelijk

Afneembaar luchtinvoerrooster voor eenvoudig schoonmaken

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen

Netsnoer van 1,8 m



Föhn HP8183/00

Kenmerken

Professioneel, 2200 W

Deze professionele föhn van 2200 W

produceert een krachtige luchtstroom. Deze

combinatie van kracht en snelheid maakt het

drogen en stylen van je haar sneller en

eenvoudiger.

Vier keer sterkere ionenconditioner

Geef je haar een krachtige boost met

ionenconditoner. Deze föhn levert ruim vier

keer zoveel negatieve ionen als andere föhns.

Deze ultieme stroom van ionen elimineert

meer statische elektriciteit, verzorgt het haar en

sluit de haarschubben. Het resultaat is perfect

glanzend, pluisvrij haar. Geef je haar glans!

Zes snelheids- en temperatuurstanden

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen

eenvoudig worden aangepast om de perfecte

stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven

je volledige controle om nauwkeurig te stylen

zoals jij het graag wilt.

Keramisch element

Het meegeleverde keramisch element

beschermt tegen uitdrogen. Het geeft

infraroodwarmte (een aangename warmte) af

die het haar van binnenuit droogt en beschermt

tegen uitdrogen, zonder dat de snelheid en

doeltreffendheid afneemt.

Koele luchtstoot

Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een

intense stroom koude lucht, een onmisbare

professionele functie voor kappers. Het wordt

na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

Volumediffuser

De volumediffuser droogt je haar op een

gezonde manier, vermindert pluisvorming en

verhoogt het volume door de luchtstroom over

het haar te verdelen. Je haar krijgt meer

volume bij de kruin en de haarwortels, ideaal

voor krullen en veerkrachtige stijlen

Slanke compressor

De compressor van de föhn leidt de

luchtstroom door de opening naar specifieke

gebieden. Het resultaat is een perfecte styling

die ideaal is voor het bijwerken of afmaken van

je haarstijl.

Ophanghaakje

De rubberen haak zit aan de onderkant van de

handgreep en zorgt voor een alternatieve

opbergoptie die thuis en in hotels van pas kan

komen.

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m



Föhn HP8183/00

Specificaties

Technische specificaties

Wattage: 2200 W

Snoerlengte: 1,8 m

Wattage (Taiwan): 1500 W

Kenmerken

Coolshot

Ionenconditioner

Ophanglus

Service

2 jaar garantie
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