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Fantastiska stylingresultat som vårdar håret

SalonDry AC-hårtork

Den här hårtorkens unika kombination av ett kraftfullt luftflöde och kontrollerad

temperatur garanterar en varsam, vårdande och snabb metod att torka håret med

mindre slitage.

Vackert stylat hår

Professional 2 000 W, för perfekt salongresultat

Professional AC-motor ger 50 % ökad livslängd

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Mycket smalt fönmunstycke

Mindre slitage på håret

Keramiskt element ger håret mjukare form

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår

Lättanvänd

Enkel krok för praktisk förvaring

2,5 m lång sladd



Hårtork HP8195/00

Funktioner

Professional 2 000 W

Den här 2 000 W Professional-hårtorken har

ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög

effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt

torka och forma håret.

Professionell AC-motor

Motortypen har särskilt utvecklats för den

professionella marknaden och ger dig flera

fördelar. Viktigast av allt är att den har längre

livslängd än vanliga motorer, vilket förlänger

hårtorkens livslängd med 50 %. Dessutom har

den ett extra kraftfullt luftflöde som ger snabb

och effektiv torkning.

Sex flexibla hastighets- och temp.inst.

Hastigheten och temperaturen kan enkelt

justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika

inställningar ger dig exakt och skräddarsydd

styling.

Keramiskt element

Ett keramiskt element medföljer för att förhindra

att håret blir för torrt. Det avger infraröd värme

som har en mild värme som

hjälper till att torka håret inifrån och skydda det

från att bli för torrt, utan att kompromissa med

hastigheten och effektiviteten.

Vårdande jon-funktion

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och

glänsande hår

Enkel förvaringskrok

Den gummerade kroken sitter på handtaget

och ger dig ytterligare en smart

förvaringsmöjlighet. Den är särskilt praktisk när

du använder hårtorken hemma eller på hotell.

2,5 m lång sladd

Sladdens längd ger ökad flexibilitet och

enklare hantering så att du kan använda den

där du vill.



Hårtork HP8195/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Wattal: 2 000 W

Sladdlängd: 2,5 m

Funktioner

Kalluftsfunktion

Keramisk beläggning

Vårdande jon-funktion

Upphängningsögla

Service

2 års garanti
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