
Suszarka do włosów

 

2000 W

Silnik AC

Powłoka ceramiczna

Pielęgnacja jonowa

 

HP8195/00

Doskonałe efekty stylizacji bez zniszczenia

włosów

Suszarka SalonDry AC

Zastosowane w tej suszarce do włosów wyjątkowe połączenie silnego strumienia

powietrza i regulacji temperatury gwarantuje szybkie i delikatne suszenie o

mniejszej szkodliwości dla włosów.

Doskonale wystylizowane włosy

Profesjonalna moc 2000 W pozwala uzyskać wspaniałe wyniki jak w salonie

Profesjonalny silniczek AC zapewnia o 50% dłuższy okres eksploatacji

Sześć regulowanych ustawień szybkości i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Bardzo wąski koncentrator

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Element ceramiczny pozwala uzyskać gładsze włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

Wygodne użytkowanie

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie

Przewód o długości 2,5 m



Suszarka do włosów HP8195/00

Zalety

Profesjonalna moc 2000 W

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2000 W

zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i

prędkości sprawia, że suszenie i układanie

włosów jest szybsze i prostsze.

Profesjonalny silniczek AC

Ten rodzaj silniczka został specjalnie

opracowany z myślą o profesjonalnych

zastosowaniach i przynosi kilka korzyści.

Przede wszystkim charakteryzuje się o 50%

dłuższym okresem eksploatacji. Ponadto

umożliwia także korzystanie z bardzo silnego

strumienia powietrza w celu szybkiego i

skutecznego suszenia.

6 regulowanych ust. szybkości i temp.

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury.

Sześć różnych ustawień zapewnia pełną

kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać

idealną fryzurę dostosowaną do Twoich

potrzeb.

Element ceramiczny

Dołączony do urządzenia element ceramiczny

zapobiega przesuszeniu. Element wydziela

delikatne ciepło podczerwone, które pomaga

suszyć włosy od środka i chroni je przed

przesuszeniem, nie wpływając jednocześnie

na prędkość czy skuteczność suszenia.

Pielęgnacja jonowa

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste,

lśniące włosy

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajdujący się na

podstawie uchwytu pozwala na zawieszenie

urządzenia, co jest szczególnie przydatne w

domu lub podczas pobytu w hotelu.

Przewód o długości 2,5 m

Dłuższy przewód zapewnia większą

elastyczność i łatwość obsługi, sprawiając, że

można korzystać z urządzenia w dowolnym

miejscu.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Moc: 2000 W

Długość przewodu: 2,5 m

Właściwości

Zimny nadmuch

Powłoka ceramiczna

Pielęgnacja jonowa

Uchwyt do zawieszania

Serwis

2 lata gwarancji
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