
Uscător de păr

 

2000 W

Motor CA

Înveliş ceramic

Îngrijire cu ioni

 

HP8195/00

Rezultate de coafare excelente cu respect

pentru părul dvs.

Uscător de păr SalonDry AC

Combinaţia unică dintre fluxul puternic de aer şi temperatura controlată a acestui

uscător de păr vă garantează un mod uşor, atent şi rapid de a vă usca părul, fără

a-l deteriora.

Păr coafat frumos

Profesional 2000 W pentru volum perfect

Motor CA profesional pentru durată de viaţă cu 50% mai îndelungată

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Concentrator foarte îngust

Mai puţină deteriorare a părului

Element ceramic pentru netezirea părului

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Uşor de utilizat

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Cablu de 2,5 m



Uscător de păr HP8195/00

Repere

Profesional 2000 W

Acest uscător de păr profesional de 2000 W

creează un debit de aer puternic. Combinaţia

rezultată de putere şi viteză accelerează şi

facilitează uscarea şi coafarea părului.

Motor CA profesional

Acest tip de motor este dezvoltat special pentru

piaţa profesionistă şi vă aduce mai multe

avantaje. Cel mai important, are o durată

de viaţă mai îndelungată decât motoarele

obişnuite, ceea ce prelungeşte durata de viaţă

a uscătorului de păr cu 50%. În plus, dispune şi

de un flux de aer foarte puternic pentru uscare

rapidă şi eficientă.

Şase setări flexibile viteză şi temp.

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor

pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite

asigură un control complet pentru coafare

precisă şi personalizată.

Element ceramic

Elementul ceramic este inclus pentru

prevenirea uscării excesive. Acesta emite

radiaţie infraroşie care are o căldură delicată

care ajută la uscarea părului şi previne uscarea

excesivă a acestuia, fără a compromite viteza

şi eficienţa.

Tratament cu ioni

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cârligul cauciucat este situat pe baza

mânerului şi asigură o altă opţiune de

depozitare, convenabilă mai ales pentru

utilizarea acasă sau la un hotel.

Cablu de 2,5 m

Lungimea mai mare rezultă într-o flexibilitate

îmbunătăţită şi uşurinţă în utilizare pentru a

putea folosi aparatul oriunde dorești.



Uscător de păr HP8195/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Putere: 2000 W

Lungime cablu: 2,5 m

Caracteristici

Jet de aer rece

Înveliş ceramic

Tratament cu ioni

Agăţătoare

Service

2 ani garanţie
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