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Óptimos penteados, respeitando o seu cabelo

Secador de cabelo SalonDry AC

A combinação única de um fluxo de ar potente e uma temperatura controlada

deste secador garante uma forma delicada, cuidada e rápida de secar o seu

cabelo provocando menos danos.

Penteados maravilhosos

Profissional de 2000 W para resultados perfeitos

Motor CA profissional para uma durabilidade 50% mais longa

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Concentrador ultra estreito

Menos danos para o cabelo

Elemento cerâmico para cabelo macio

Modelação por iões para cabelo brilhante e desembaraçado

Fácil de utilizar

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

Cabo de 2,5 m



Secador HP8195/00

Destaques

Professional 2000 W

Este secador profissional de 2000 W gera um

fluxo de ar potente. A combinação resultante

da potência e da velocidade torna a secagem

e a modelação do seu cabelo mais rápidas e

mais fáceis.

Motor CA profissional

Este tipo de motor foi desenvolvido

especialmente para o mercado profissional e

traz-lhe uma série de benefícios, sendo o mais

importante destes a maior durabilidade em

comparação com os motores convencionais, o

que aumenta a vida útil do seu secador em

50%. Além disso, ele tem um fluxo de ar extra

potente para secagens rápidas e eficientes.

6 regul. flexíveis de veloc. e temp.

A velocidade e o calor necessários podem ser

facilmente ajustados para criar um penteado

final perfeito. Seis regulações diferentes

garantem o controlo total para penteados

precisos e modelados.

Elemento cerâmico

O elemento cerâmico foi incluído para evitar

secagens excessivas. Este emite calor por

infravermelhos, que é delicado e ajuda a secar

o seu cabelo a partir de dentro, protegendo-o

contra secagens excessivas, sem comprometer

a velocidade e a eficácia.

Modelação por iões

Modelação por iões para cabelo brilhante e

desembaraçado

Gancho de arrumação fácil

O gancho em borracha está situado na base

da pega e representa outra opção de

arrumação, especialmente cómoda para

utilizar em casa ou durante estadias em hotéis.

Cabo de 2,5 m

O maior comprimento permite uma

flexibilidade melhorada e facilidade de

manuseamento, para que o possa utilizar onde

quiser.
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Especificações

Especificações técnicas

Potência: 2000 W

Comprimento do cabo: 2,5 m

Características

Jacto frio

Revestimento cerâmico

Modelação por iões

Argola de suspensão

Assistência

2 anos de garantia
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