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Style håret uten å forstyrre hårets naturlige

fuktighetsinnhold

For et friskt, sunt hår

Style håret uten å skade det! DryCare Prestige hårføner har en liten, innebygget

sensor som bruker infrarødteknologi til å måle hårets fuktighetsinnhold og tilpasse

varmen, for å sikre at hårets naturlige fuktighetsinnhold ikke blir forstyrret. Den

innovative funksjonen beskytter håret under styling og tørking.

MoistureProtect-teknologi

MoistureProtect-sensor

Smart innebygget fuktighetsbeskyttelse

Pleiende teknologi

Varmekontroll tilpasser temperaturen

Vakkert frisert hår

Pleiende ionfunksjon gir glansfullt, krusfritt hår

Enkel i bruk

6 fleksible innstillinger

Kaldluftfunksjon



MoistureProtect hårføner HP8280/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

MoistureProtect-sensor

Den svært nyskapende infrarøde

MoistureProtect-teknologien overvåker og

tilpasser kontinuerlig fønetemperaturen, slik at

den samsvarer med hvor mye håret må tørke.

Den intelligente sensoren måler hårets

overflatetemperatur 4000 ganger i løpet av

føningen og justerer varmen for å unngå

fuktighetstap og skade på håret. Når

fuktigheten bevares, får du svært mykt og

glansfullt hår. Du kan slå av/på sensoren ved

behov.

Smart innebygget fuktighetsbeskyttelse

Bruker infrarød teknologi for å diagnostisere

håret, og tilpasser temperaturen for å bevare

naturlig fuktighet.

Varmekontroll tilpasser temperaturen

Sensoren senker automatisk temperaturen når

håret begynner å bli tørt slik at det blir

beskyttet mot overoppheting.

Pleiende ionfunksjon gir glansfullt, krusfritt

hår

Negativt ladde ioner eliminerer statisk

elektrisitet, pleier håret og lukker porene, slik at

hårets glød og glans forsterkes. Resultatet er et

hår som er glansfullt, mykt og krusfritt.

6 fleksible innstillinger

MoistureProtect-hårføneren har seks fleksible

hastighets- og temperaturinnstillinger slik at du

har full kontroll over stylingen.

Kaldluftfunksjon

Avslutt med kald luft for å fiksere frisyren. Hold

inne knappen CoolShot for en intens, kald

luftstrøm. Denne brukes når du vil fiksere

frisyren etter stylingen.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Wattstyrke: 2100–2300 W

Ledningslengde: 2,5 m

Motor: DC

To spenninger: Nei

Beskyttende teknologier

MoistureProtect-teknologi

Ionisk pleie

Service

To års verdensomspennende garanti

Funksjoner

Kaldluft

6 temperaturinnstillinger

Tilbehør

Munnstykke: Diffuser
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