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Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen

kosteus

Terveet hiukset

Muotoile hiuksia vahingoittamatta niitä! DryCare Prestige -hiustenkuivaajassa on

sisäänrakennettu tunnistin, jonka infrapunateknologia mittaa hiusten kosteuden ja

muuntaa lämpötilan sopivaksi varmistaakseen, että hiusten luonnollista

kosteustasapainoa ei häiritä. Innovatiivinen toiminto suojaa hiuksia, kun muotoilet

ja kuivaat niitä.

MoistureProtect-tekniikka

MoistureProtect Sensor

Täydellinen suoja hiusten kosteudelle ainutlaatuisen tunnistimen avulla

Hoitava tekniikka

Lämpötila-asetukset säätävät lämpötilaa

Upeasti muotoiltu kampaus

Hoitava ionitoiminto tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Helppokäyttöinen

6 joustavaa asetusta

Viileä puhallusilma



MoistureProtect-hiustenkuivain HP8280/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

MoistureProtect Sensor

Innovatiivinen MoistureProtect-tekniikka

seuraa ja säätää kuivauslämpötilaa sinun

hiuksiisi sopivaksi. Ainutlaatuinen tunnistin

mittaa hiustesi pintalämpötilan 4000 kertaa

jokaisen kuivauksen aikana ja säätää lämmön

suojaamaan hiuksia kuivumiselta ja

suomukerrosten vaurioilta. Säilyttää hiustesi

kosteuden ja lisää niiden kiiltoa ja pehmeyttä.

Voit kytkeä tunnistimen päälle ja pois päältä

tarpeittesi mukaan.

MoistureProtect-tekniikka

Infrapunatekniikka analysoi hiuksiasi ja

säilyttää niiden luonnollisen kosteuden

muuntamalla lämpötilan sopivaksi.

Lämpötila-asetukset säätävät lämpötilaa

Tunnistin vähentää lämpöä automaattisesti

hiusten kuivuttua, mikä suojaa hiusta liialta

kuumenemiselta.

Hoitava ionitoiminto tekee hiuksista kiiltävät

ja sileät

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät

hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä,

hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja.

Tuloksena on upean kiiltävät, pehmeät ja sileät

hiukset.

6 joustavaa asetusta

MoistureProtect-hiustenkuivaajassa on kuusi

joustavaa nopeus- ja lämpötila-asetusta, joten

voit hallita muotoilua täydellisesti.

Viileä puhallusilma

Viimeistele kestävä tyyli kylmällä ilmavirralla.

CoolShot-painikkeen pitäminen painettuna

tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran. Käytä

sitä silloin, kun haluat viimeistellä kestävän

tyylin muotoilun jälkeen.

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Teho: 2100–2300 W

Johdon pituus: 2,5 m

Moottori: DC

Kaksoisjännite: ei

Hoitavat tekniikat

MoistureProtect-tekniikka

Ionic Care

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ominaisuudet

Viileä puhallusilma

6 lämpötila-asetusta

Lisätarvikkeet

Suutin: Diffuusori
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