
Σεσουάρ

HP8195/00

Εκπληκτικά αποτελέσματα στάιλινγκ με σεβασμό για τα

μαλλιά σας

Πιστολάκι SalonDry AC

Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό ισχυρής ροής αέρα και ελεγχόμενης θερμοκρασίας, το

πιστολάκι εγγυάται το ήπιο και γρήγορο στέγνωμα των μαλλιών σας, με λιγότερη φθορά της

τρίχας.

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματικό 2000 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Επαγγελματικό μοτέρ AC για 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Εξαιρετικά στενό στόμιο

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Κεραμικό στοιχείο για λεία μαλλιά

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Εύκολη χρήση

Άγκιστρο για εύκολη και πρακτική αποθήκευση

Καλώδιο 2,5 μ.



Σεσουάρ HP8195/00

Χαρακτηριστικά

Επαγγελματικό 2000 W

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2000 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.

Επαγγελματικό μοτέρ AC

Αυτός ο τύπος μοτέρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την

επαγγελματική αγορά και σας παρέχει πολλά

πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα

συνηθισμένα μοτέρ, το οποίο παρατείνει τη διάρκεια

ζωής του σεσουάρ σας κατά 50%. Επιπλέον, διαθέτει

πανίσχυρη ροή αέρα για γρήγορο και αποτελεσματικό

στέγνωμα.

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.

Σύστημα ιονισμού

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς

φριζάρισμα

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 2,5 μ.

Το μεγαλύτερο μήκος έχει ως αποτέλεσμα

βελτιωμένη ευελιξία και ευκολία χειρισμού, ώστε να

μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όπου επιθυμείτε.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς: 2000 W

Μήκος καλωδίου: 2,5 m

Χαρακτηριστικά

Ριπή ψυχρού αέρα

Κεραμική επίστρωση

Σύστημα ιονισμού

Κρίκος για κρέμασμα

Συντήρηση

Διετής εγγύηση
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