
Vysoušeč vlasů

 

2 000 W

Motor AC

Keramický povrch

Ionizační péče

 

HP8195/00

Úžasné účesy s ohledem na vlasy
Vysoušeč SalonDry AC

Jedinečná kombinace výkonného proudění vzduchu a řízené teploty vysoušeče

zaručuje jemný, šetrný a rychlý způsob vysoušení vlasů s menším poškozením.

Krásně upravené vlasy

Profesionální příkon 2000 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Profesionální motorek na střídavý proud pro životnost delší o 50 %

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Mimořádně úzký koncentrátor

Minimální poškození vlasů

Keramický prvek pro uhlazení vlasů

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Snadné použití

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

2,5m kabel



Vysoušeč vlasů HP8195/00

Přednosti

Profesionální příkon 2 000 W

Tento profesionální 2000W vysoušeč vlasů

vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná

kombinace výkonu a rychlosti urychluje a

usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Profesionální motorek na střídavý proud

Tento typ motorku je speciálně vyvinut pro

profesionální trh a přináší několik výhod.

Především má delší životnost než obvyklé

motorky, čímž prodlužuje životnost vysoušeče

vlasů o 50 %. Navíc má mimořádně výkonný

proud vzduchu pro rychlejší a efektivnější

vysoušení.

Šest flexibilních rychlostí a teplot

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest

různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro

precizní a osobitou úpravu účesu.

Keramický prvek

Keramický prvek brání přesušení. Vydává

infračervené teplo, které vlasy jemně zahřívá.

Napomáhá tak vysoušení zevnitř a chrání před

přesušením, aniž by se snížil rychlost a

efektivita.

Ionizační technologie

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez

zacuchání

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na

základně rukojeti a poskytuje další možnost

uložení, obzvláště pohodlné pro použití

v domácnosti nebo v hotelu.

2,5m kabel

Důsledkem větší délky je zvýšená flexibilita a

snadná manipulace, proto ji lze použít, kdekoli

potřebujete.



Vysoušeč vlasů HP8195/00

Specifikace

Technické údaje

Příkon: 2000 W

Délka kabelu: 2,5 m

Funkce

Impuls chladného vzduchu: Ano

Keramický povrch: Ano

Ionizační technologie: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Servis

2letá záruka: Ano
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