
Σεσουάρ
 

2300 W

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

με φυσούνα

Κεραμική επίστρωση

 
HP8250/00

Το μυστικό όπλο των ειδικών
Πιστολάκι SalonDry Pro 2300

Το νέο βελτιωμένο SalonDry Pro 2300. Αυτό το πιστολάκι της Philips είναι 20% πιο ελαφρύ και διαθέτει 30% περισσότερη ροή

αέρα

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματική ισχύς 2300W, για κορυφαία αποτελέσματα

6 ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας

Kρύος αέρας για λάμψη και σταθεροποίηση

Στενό στόμιο για εστιασμένη ροή αέρα

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Κεραμικό στοιχείο για λεία μαλλιά

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Εύκολη χρήση

Αφαιρούμενη γρίλια εισόδου αέρα για εύκολο καθαρισμό

Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση

Καλώδιο 2,5 μ.
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Χαρακτηριστικά

Επαγγελματικό 2300W

Επαγγελματική ισχύς 2300W, για κορυφαία

αποτελέσματα

6 ευέλικτες ρυθμίσεις

6 ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας

Σύστημα ιονισμού

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς

φριζάρισμα

Κεραμικό στοιχείο

Αυτό το κεραμικό στοιχείο περιλαμβάνεται για να

αποτρέπει την ξηρότητα. Εκλύει υπέρυθρη θερμότητα

μετριάζοντας την παραγόμενη θερμότητα, γεγονός

που βοηθά τα μαλλιά σας να στεγνώνουν από μέσα,

ενώ συμβάλλει στην προστασία τους από την

ξηρότητα, χωρίς να μειώνεται η ταχύτητα και η

αποτελεσματικότητα.

Φυσούνα

Η φυσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με υγιή τρόπο,

μειώνει το φριζάρισμα και αυξάνει τον όγκο,

διαχέοντας τη ροή του αέρα στα μαλλιά. Ανασηκώνει

τα μαλλιά και μεγιστοποιεί τον όγκο τους, κυρίως

όταν χρησιμοποιείται στη στεφάνη του κεφαλιού και

στις ρίζες - ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να

δημιουργήσετε μπούκλες και ανάλαφρα χτενίσματα

Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση

Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση

Καλώδιο 2,5 μ.

Το μεγαλύτερο μήκος έχει ως αποτέλεσμα

βελτιωμένη ευελιξία και ευκολία χειρισμού, ώστε να

μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όπου επιθυμείτε.

Στενό στόμιο

Το στόμιο επικεντρώνει τη ροή του αέρα σε

συγκεκριμένες περιοχές - ιδανικό για φορμάρισμα

ακριβείας και για να δώσετε την τελευταία πινελιά

στο χτένισμά σας!
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 2,5 m

Ισχύς: 2300 W

Χαρακτηριστικά

Κεραμική επίστρωση

Ριπή ψυχρού αέρα

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ: Όχι

Κρίκος για κρέμασμα

Σύστημα ιονισμού

Συντήρηση

Διετής εγγύηση
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