
Plaukų džiovintuvas

 
2000 V

Kintamosios srovės variklis

Keraminė danga

Jonizuojanti priežiūra

 

HP8195/00

Puikios šukuosenos tausojant plaukus
„SalonDry AC“ plaukų džiovintuvas

Unikalus šio plaukų džiovintuvo galingos oro srovės ir kontroliuojamos

temperatūros derinys garantuoja švelnų, saugų ir greitą būdą išdžiovinti plaukus jų

stipriai nepažeidžiant.

Puikiai sušukuoti plaukai

Profesionalus 2000 V idealiems rezultatams, kaip salone

50% ilgiau tarnaujantis profesionalus AC variklis

Šeši patogūs greičio ir temperatūros nustatymai pilnai kontrolei

Itin siauras antgalis

Mažiau pažeidžiami plaukai

Keraminės grotelės sušvelnins plaukus

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems plaukams.

Paprasta naudoti

Laido kablys patogiam saugojimui

2,5 m laidas



Plaukų džiovintuvas HP8195/00

Ypatybės

Profesionalus 2000 V

Šis profesionalus 2000 W plaukų džiovintuvas

pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį

plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa

greitesnis ir lengvesnis.

Profesionalus AC variklis

Šis variklis sukurtas profesionaliai rinkai ir turi

keletą privalumų. Svarbiausias jų - jis ilgiau

tarnauja nei įprasti varikliai, todėl galėsite

naudoti plaukų džiovintuvą 50% ilgiau. Be to,

jis turi papildomą galingą oro srovę greitam ir

efektyviam plaukų džiovinimui.

Šeši lankstūs greičio ir temp. nustat.

Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra

sukuria tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai

leidžia kruopščiai ir tiksliai suformuoti

šukuoseną.

Keraminis elementas

Keramikinis elementas apsaugo nuo

perdžiovinimo. Jo gaminamas infraraudonasis

karštis greitai ir efektyviai skleidžia švelnią

šilumą, džiovinančią jūsų plaukus iš vidaus ir

apsaugančią juos nuo perdžiovinimo.

Jonų kondicionavimas

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems

plaukams.

Patogus kablys pakabinimui

Guminis kablys ant rankenos siūlo dar vieną jo

laikymo būdą, kuris ypač tinka naudojantis

prietaisu namuose arba viešbutyje.

2,5 m laidas

Ilgiau išliekantys rezultatai, patobulintas

lankstumas ir paprastesnis naudojimas, todėl

prietaisą galite naudoti bet kur.



Plaukų džiovintuvas HP8195/00

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Galingumas: 2000 W

Laido ilgis: 2,5 m

Savybės

Šalto oro funkcija

Keraminė danga

Jonų kondicionavimas

Pakabinimo kilpa

Techninė priežiūra

2 metų garantija
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