
Сешоар
 

2000 W

Променливотоков мотор

Керамично покритие

Йонна грижа

 

HP8195/00

Чудесно оформена прическа, в съчетание с грижа за

вашата коса

Сешоар SalonDry AC

Уникалното съчетание от силна въздушна струя и регулирана температура гарантира нежно,

грижовно и бързо изсушаване на косата с по-малко увреждане.

Прекрасно оформена прическа

Професионални 2000 W за идеален резултат като от фризьорски салон

Професионален променливотоков мотор за 50% по-дълъг експлоатационен срок

Шест гъвкави настройки за скорост и температура, за да имате пълен контрол

Изключително тесен концентратор

По-малко увреждане на косата

Керамичен елемент за омекотяване на косата ви

Йонно освежаване за лъскава и гладка коса

Лесна употреба

Халка за лесно и удобно съхранение

2,5 м кабел



Сешоар HP8195/00

Акценти

Професионални 2000 W

Този професионален сешоар с мощност 2000 W

създава силен въздушен поток. Полученото съчетание

от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето

и оформянето на косата.

Професионален променливотоков мотор

Този вид мотор е специално разработен за

професионалния пазар и ви дава няколко предимства.

Най-важното е, че той има по-дълъг експлоатационен

срок от обикновените мотори, което удължава

експлоатационния срок на сешоара с 50%. Освен

това, той дава изключително мощен въздушен поток

за бързо и ефикасно изсушаване.

Шест настройки за скорост и температура

Необходимите скорост и температура се регулират

лесно, за да създадете идеалната прическа. Шестте

различни настройки ви дават пълен контрол за

прецизно и изкусно оформяне.

Керамичен елемент

Керамичният елемент е включен, за да предотврати

прекомерно изсушаване. Той излъчва инфрачервена

топлина, която нежно затопля косата и й помага да

изсъхне отвътре, като я защитава от прекомерно

изсушаване, без да се прави компромис със скоростта

или ефективността.

Йонно освежаване

Йонно освежаване за лъскава и гладка коса

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на дръжката и

дава още една възможност за съхранение, особено

удобна за използване вкъщи или при отсядане в

хотел.

2,5 м кабел

По-голямата дължина води до повишена гъвкавост и

улеснено боравене, така че можете да го използвате

навсякъде.



Сешоар HP8195/00

Спецификации

Технически данни

Мощност: 2000 W

Дължина на кабела: 2,5 м

Характеристики

Хладна струя

Керамично покритие

Йонно освежаване

Халка за окачване

Сервиз

2 години гаранция
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