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2300 W

Ionos kondicionálás

Hideglevegő-fokozat

 

HP8280/00

Nedvességmegőrzés a ragyogó, egészséges

hajért
Egyedülálló nedvességmegtartás, a legkiemelkedőbb

ragyogás és puhaság

A MoistureProtect hajszárító infravörös érzékelővel rendelkezik, amely

folyamatosan felméri az optimális hőmérsékletet a haj szárításához, miközben

megőrzi a haj természetes nedvességét.

MoistureProtect technológia

MoistureProtect érzékelő

Tökéletes nedvességmegtartás egyedülálló érzékelővel

Kímélő technológia

Védelem a túlmelegedés ellen

Gyönyörűen formázott haj

Az ionos kondicionálás megelőzi a haj elektrosztatikus feltöltődését, így a haj sima,

ragyogó lesz

Egyszerű használat

Hat sebesség- és hőfokozat a tökéletes vezérlés érdekében

Hideg légáram saját stílusa kialakításához



MoistureProtect hajszárító HP8280/00

Fénypontok Műszaki adatok

MoistureProtect érzékelő

A valóban innovatív MoistureProtect érzékelő

infra technológiával folyamatosan felméri a

szárítási hőmérsékletet és a haj szárítási

igényeihez igazítja. Az intelligens érzékelő

4000-szer méri a haj felszíni hőmérsékletét

egyetlen szárítás alatt, és úgy alakítja a hőt,

hogy meggátolja a nedvességvesztést és

hámsérüléseket. A nedvességmegtartás

legnagyobb fokával az Ön haja is a lehető

legragyogóbb és leglágyabb formáját hozhatja.

Az érzékelő szükség szerint ki- és

bekapcsolható.

MoistureProtect technológia

Infra technológiával méri fel a haj állapotát, és

úgy állítja be a hőmérsékletet, hogy megőrizze

a haj természetes hidratáltságát.

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect hőmérséklet optimális

szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és

további védelmet nyújt a hajnak a

túlmelegedés ellen. Változatlanul erős

légárammal érheti el a legjobb eredményt,

mindezt gondoskodás mellett.

Ionos kondicionálás

A negatív töltésű ionok megszüntetik az

elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és

ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és

könnyen fésülhető haj.

Hat sebesség- és hőmérséklet-beállítás

A hőmérséklet- és sebességfokozatok

egyszerűen beállíthatók és szabályozhatók a

tökéletes forma létrehozásához. 3 hőmérséklet-

és 2 sebességfokozat közül választhat a teljes

szabályozás és a pontos szárítás és formázás

érdekében.

Hideglevegő-fokozat

A Cool Shot (hideglevegő fokozat) erőteljes

hűvös levegőt fúj a hajra, amit a hajformázás

végén alkalmaznak a frizura rögzítéséhez.

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V

Teljesítmény: 2100-2300 W

Vezetékhossz: 2,5 m-es

Motor: egyenáram

Feszültségválasztó: Nem

Ápoló technológiák

MoistureProtect technológia

Ionos ápolás

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Jellemzők

Hideglevegő-fokozat

6 hőmérséklet-fokozat

Tartozékok

Fúvófej: Diffúzor
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