
Sušič vlasov

SalonDry Control

 

2200 W

 

HP8183/00

Vysušte, vytvarujte a zafixujte svoj účes podľa

seba

SalonDry Control

Prevezmite kontrolu nad sušením vlasov pomocou sušiča SalonDry Control.

Profesionálny sušiaci výkon 2200 W, 4-násobne výkonnejší ionizačný kondicionér

a viaceré nastavenia prinášajú skvelé a žiarivé 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

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

Keramický prvok na vyhladenie vlasov

4x intenzívnejšie ošetrenie iónmi pre dokonalý lesk

Jednoduché používanie

Odnímateľná mriežka vstupu vzduchu na jednoduché čistenie

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m



Sušič vlasov HP8183/00

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.

4-násobná ionizačná úprava

Prostredníctvom ionizačnej úpravy vdýchnite

vlasom nový život. Tento sušič vlasov emituje

4-násobne viac negatívnych iónov v porovnaní

s konkurenčnými výrobkami. Tento dokonalý

prúd iónov eliminuje statický náboj, upravuje

vlasy a vyhladzuje ich zakončenia. Výsledkom

sú dokonale hladké a upravené účesy. Doprajte

im lesk!

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.

Keramický prvok

Tento pribalený keramický prvok má za úlohu

zabrániť nadmernému vysušeniu vlasov.

Produkuje infračervené svetlo, ktoré je

príjemne teplé a pomáha vaše vlasy sušiť

zvnútra. Zároveň ich chráni pred nadmerným

vysušením, bez kompromisov v oblasti

rýchlosti a účinnosti.

Chladný stupeň

Nenahraditeľná profesionálna funkcia vo forme

tlačidla CoolShot poskytuje intenzívny prúd

studeného vzduchu. Používa sa po dokončení

tvarovania na zafixovanie 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

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.

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 HP8183/00

Technické údaje

Technické špecifikácie

Výkon: 2 200 W

Dĺžka kábla: 1,8 m

Výkon vo wattoch (Taiwan): 1 500 W

Vlastnosti

Chladný prúd: áno

Ionizačný kondicionér: áno

Závesná slučka: áno

Služba

Dvojročná záruka: áno
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