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Kíméletes hajformázás és kiváló végeredmény

SalonDry AC hajszárító

A nagy teljesítményű légáram és a szabályozható hőmérséklet egyedi

kombinációjának köszönhetően haját gyengéden és gyorsan száríthatja meg,

miközben haja kevésbé károsodik.

Gyönyörűen formázott haj

Professzionális 2000 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális AC-motor az akár 50%-kal hosszabb élettartam érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

Különösen keskeny fúvócső

Kevésbé károsítja haját

Kerámia fűtőelem a simább hajért

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

Egyszerű használat

Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz

2,5 m-es kábel



Hajszárító HP8195/00

Fénypontok

2000 W professzionális teljesítmény

Ez a 2000 W-os professzionális hajszárító

erős légáram létrehozására képes. Az erő és a

sebesség találkozása gyorsabbá és

egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

Professzionális AC-motor

Ezt a fajta motort kimondottan a

professzionális fodrászszalonok számára

fejlesztették ki, ami számos előnnyel jár. A

legfontosabb, hogy hosszabb élettartamú a

szokásos motoroknál, így a hajszárító

élettartama 50%-kal nő. Ráadásul, extra erős

légáramot képes létrehozni a gyors és

hatékony szárítás érdekében.

6 sebesség- és hőmérséklet-beállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a

tökéletes frizura érdekében. A hat különböző

beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és

egyénre szabott formázáshoz.

Kerámia fűtőelem

A kerámia fűtőelem megakadályozza a haj

kiszáradását. Infravörös hőt bocsát ki, amely

mérsékelt melegével megakadályozza a haj

túlzott kiszáradását anélkül, hogy csökkenne a

sebesség vagy a hatékonyság.

Ionos légáram

Ionos légáram a csillogó és sima haj

érdekében

Akasztó az egyszerű tároláshoz

A gumírozott akasztó a fogantyú alján

helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget

biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni,

illetve a hotelben történő használat során.

2,5 m-es kábel

A nagyobb hosszúsághoz megnövelt

rugalmasság és könnyebb kezelhetőség társul,

így bárhol használhatja hajszárítóját.



Hajszárító HP8195/00

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Teljesítmény: 2000 W

Vezetékhossz: 2,5 m

Jellemzők

Hideglevegő-fokozat

Kerámiabevonat

Ionos légáram

Akasztógyűrű

Szerviz

2 év garancia
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