
Sušilnik za lase

 

2300 W

 

HP8251/00

Skrivno orožje profesionalcev
Sušilnik za lase SalonDry Pro 2300

Nov in izboljšan SalonDry Pro 2300. Ta sušilnik za lase Philips je 20 % lažji in ima

30 % več zračnega toka

Čudovito oblikovani lasje

Profesionalna moč 2300 W za popolno pričesko

6 prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok

Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk

Manj poškodovanih las

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Keramični element za gladko pričesko

Enostavna uporaba

Odstranljiva zračna mreža za enostavno čiščenje

Ergonomski ročaj za lahkotno uporabo

Kavelj za priročno shranjevanje

Priloženo: krtača za gladko pričesko

2,5-metrski kabel



Sušilnik za lase HP8251/00

Značilnosti

Profesionalna moč 2300 W

Profesionalna moč 2300 W za popolno

pričesko

Oblikovanje pričeske z ioni

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

6 prilagodljivih nastavitev

6 prilagodljivih nastavitev hitrosti in

temperature

Keramični element

Keramični element je priložen za

preprečevanje izsušitve. Proizvaja infrardečo

toploto, ki je nežna in suši lase od znotraj ter

jih ščiti pred izsušitvijo, pri čemer se hitrost in

učinkovitost ne zmanjšata.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot

zagotavlja močan sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in

utrditev pričeske.

Razpršilnik za več volumna

Razpršilnik za več volumna omogoča zdravo

sušenje las, zmanjša nakodranost in poveča

volumen tako, da porazdeli zračni tok po laseh.

Razpršilnik privzdigne lase in poveča volumen,

zlasti če ga uporabljate na temenu in pri lasnih

koreninah, zato je idealen za ustvarjanje

kodrov in razkošnih pričesk

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja in

nudi dodatno možnost za shranjevanje. Zlasti

je priročen, ko sušilnik uporabljate doma ali v

hotelu.

2,5-metrski kabel

Daljši kabel zagotavlja boljšo prilagodljivost in

lažjo uporabo, zato ga lahko uporabljate,

kjerkoli želite.

Ozek koncentrator

Koncentrator deluje tako, da usmerja zračni tok

skozi odprtino na določena območja. Omogoča

natančno oblikovanje in predstavlja odlično

rešitev za urejanje ali dokončno oblikovanje

pričeske.



Sušilnik za lase HP8251/00

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 2,5 m

Moč: 2300 W

Moč v W (Tajvan): 1500 W

Značilnosti

Keramična prevleka

Hladen zračni tok

Dvojna napetost: Ne

Obešalna zanka

Oblikovanje pričeske z ioni

Servis

Dveletna garancija
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