
„MoistureProtect“
plaukų džiovintuvas

DryCare Prestige

 
„MoistureProtect“ jutiklis

2300 W

Joninis kondicionavimas

Šalto oro funkcija

 

HP8280/00

Išlaikykite drėgmę, kad plaukai blizgėtų ir būtų

gražūs
Maksimalus drėgmės išlaikymas, gražiausias blizgesys ir

švelnumas

„MoistureProtect Hairdryer“ turi infraraudonųjų spindulių jutiklį, kuris nuolat

matuoja optimalią plaukų džiovinimo temperatūrą ir išsaugo jų natūralią drėgmę.

„MoistureProtect“ technologija

„MoistureProtect“ jutiklis

Tobula drėgmės apsauga ir išskirtinis jutiklis

Rūpestingos technologijos

Apsauga nuo perkaitinimo

Puikiai sušukuoti plaukai

Joninis kondicionavimas neutralizuoja statinį krūvį, neleidžia plaukams garbanotis ir

suteikia žvilgesio

Lengva naudoti

Šeši greičio ir karščio nustatymai nepriekaištingai kontrolei

Šalto oro srautas – kurkite savo stilių
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Ypatybės

„MoistureProtect“ jutiklis

Iš tikrųjų naujoviška infraraudonųjų spindulių

„MoistureProtect“ technologija nuolatos stebi ir

pritaiko džiovintuvo temperatūrą, kad ji atitiktų

plaukų džiovinimo poreikius. Pažangus jutiklis

matuoja plaukų paviršiaus temperatūrą 4000

kartų vieno džiovinimo metu ir reguliuoja karštį

taip, kad apsaugotų plaukus nuo perdžiūvimo,

o plaukų kutikules nuo pažeidimo. Išsaugojus

didžiausią plaukų drėgmę, plaukai labiausiai

blizga ir yra švelniausi. Galite įjungti / išjungti

jutiklį pagal poreikį.

„MoistureProtect“ technologija

Plaukams patikrinti naudojama infraraudonųjų

spindulių technologija ir pagal tai pritaikoma

temperatūra, kad būtų išsaugota natūrali

plaukų drėgmė.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali

džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams

papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas

oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus

pasiekti saugiai.

Joninis kondicionavimas

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų

įelektrinimo, purena plaukus, juos

kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl

plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite

džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.

Šeši greičiai ir karščio nustatymai

Lengvai nustatomi ir valdomi karščio ir greičio

nustatymai padės sukurti tobulą šukuoseną. 3

karščio ir 2 greičio nustatymai leidžia

kruopščiai išdžiovinti ir tiksliai suformuoti

šukuoseną.

Šalto oro funkcija

Dėl „Cool Shot“ mygtuko pučiama intensyvi

šalto oro srovė. Ši funkcija naudojama norint

užbaigti modeliavimą ir sukurti stilių.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–240 V

Galingumas: 2 100–2 300 W

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Variklis: DC

Dvejopa įtampa: Ne

Plaukus tausojančios technologijos

„MoistureProtect“ technologija

Jonizuojanti priežiūra

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Savybės

Šalto oro funkcija

6 temperatūros nustatymai

Priedai

Antgalis: Sklaidytuvas
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