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HP8195/00

Fantastisch stylen met respect voor je haar

SalonDry AC-haardroger

Dankzij de unieke combinatie van een krachtige luchtstroom en

temperatuurbeveiliging van deze haardroger is je haar snel droog met minder kans

op beschadiging.

Prachtig gestyled haar

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Professionele AC-motor gaat 50% langer mee

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Slanke compressor

Minder beschadiging van je haar

Keramisch element voor gladder haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Gebruiksvriendelijk

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen

Snoer van 2,5 m



Haardroger HP8195/00

Kenmerken

Professioneel, 2000 W

Deze professionele haardroger van 2000 W

produceert een krachtige luchtstroom. Deze

combinatie van kracht en snelheid maakt het

drogen en stylen van je haar sneller en

eenvoudiger.

Professionele AC-motor

Dit type motor is speciaal ontwikkeld voor de

professionele markt en biedt diverse voordelen.

Het allerbelangrijkste is dat de levensduur van

deze motor veel langer is dan die van

standaardmotors. Je haardroger gaat 50%

langer mee. Bovendien is de luchtstroom extra

krachtig, voor snel en effectief drogen.

Zes snelheids- en temperatuurstanden

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen

eenvoudig worden aangepast om de perfecte

stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven

je volledige controle om nauwkeurig te stylen

zoals jij het graag wilt.

Keramisch element

Het meegeleverde keramisch element

beschermt tegen uitdrogen. Het geeft

infraroodwarmte (een aangename warmte) af

die het haar van binnenuit droogt en beschermt

tegen uitdrogen, zonder dat de snelheid en

doeltreffendheid afneemt.

Ionenconditioner

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Ophanghaakje

De rubberen haak zit aan de onderkant van de

handgreep en zorgt voor een alternatieve

opbergoptie die thuis en in hotels van pas kan

komen.

Snoer van 2,5 m

Door het langere snoer neemt de flexibiliteit

toe en raak je niet meer in de knoop, waardoor

je de styler overal kunt gebruiken.



Haardroger HP8195/00

Specificaties

Technische specificaties

Wattage: 2000 W

Snoerlengte: 2,5 m

Kenmerken

Coolshot

Keramische buitenlaag

Ionenconditioner

Ophanglus

Service

2 jaar garantie
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