
Sušič vlasov
 

2000 W

Motor na striedavý prúd

Keramická vrstva

Starostlivosť pomocou iónov

 

HP8195/00

Nádherné účesy a skvelá ochrana vašich vlasov

Sušič vlasov SalonDry AC

Jedinečná kombinácia silného prúdu vzduchu a regulovanej teploty tohto sušiča

vlasov zaručí jemné, šetrné a rýchle vysušenie vlasov pri menšom poškodení.

Účesy s nádherným tvarom

Profesionálny výkon 2000 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Profesionálny motor AC prináša o 50 % dlhšiu životnosť

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Výnimočne úzky koncentrátor

Menšie poškodenie vlasov

Keramický prvok na vyhladenie vlasov

Ionizátor pre lesklé vlasy bez poškodenia

Jednoduché používanie

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Šnúra s dĺžkou 2,5 m



Sušič vlasov HP8195/00

Hlavné prvky

Profesionálny 2000-wattový

Tento 2000 W profesionálny sušič vlasov

vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná

kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a

zjednodušuje styling vašich vlasov.

Profesionálny motor na striedavý prúd

Tento typ motora bol špeciálne vyvinutý pre

profesionálny trh a prináša vám hneď niekoľko

výhod. Najvýznamnejším prínosom je dlhšia

životnosť v porovnaní s bežnými motormi, čím

sa životný cyklus vášho sušiča vlasov

predlžuje o 50 %. Navyše poskytuje aj

výnimočne silný prúd vzduchu pre rýchle a

efektívne sušenie.

6 flexib. nastavení rýchlosti a teploty

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý

účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje úplnú

kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru

pre Vás.

Keramický prvok

Tento pribalený keramický prvok má za úlohu

zabrániť nadmernému vysušeniu vlasov.

Produkuje infračervené svetlo, ktoré je

príjemne teplé a pomáha vaše vlasy sušiť

zvnútra. Zároveň ich chráni pred nadmerným

vysušením, bez kompromisov v oblasti

rýchlosti a účinnosti.

Ionizačný kondicionér

Ionizátor pre lesklé vlasy bez poškodenia

Háčik na jednoduché uskladnenie

Pogumovaný háčik sa nachádza na spodnej

časti rukoväte a poskytuje ďalšiu možnosť

odkladania. Je veľmi praktický najmä pri

použití v domácnosti alebo pri pobyte v hoteli.

Šnúra s dĺžkou 2,5 m

Vďaka väčšej dĺžke získate vyššiu flexibilitu a

ľahkú manipuláciu, aby ste zariadenie mohli

používať kdekoľvek budete chcieť.



Sušič vlasov HP8195/00

Technické údaje

Technické špecifikácie

Výkon vo wattoch: 2000 W

Dĺžka kábla: 2,5 m

Vlastnosti

Chladný prúd: áno

Keramická vrstva: áno

Ionizačný kondicionér: áno

Závesná slučka: áno

Servis

Dvojročná záruka: áno
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