
Uscător de păr
MoistureProtect

DryCare Prestige

 
Senzor MoistureProtect

2300 W

Tratament cu ioni

Jet de aer rece

 

HP8280/00

Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi

sănătos

Nivel optim de hidratare, păr strălucitor şi mătăsos

Uscătorul de păr MoistureProtect are un senzor infraroşu care măsoară continuu

temperatura optimă pentru a-ţi usca părul, conservându-i hidratarea naturală.

Tehnologie MoistureProtect

Senzor MoistureProtect

Protecţie perfectă a umezelii datorită senzorului exclusiv

Tehnologie de îngrijire

Protecţie la supraîncălzire

Păr coafat frumos

Tratamentul cu ioni previne crearea de sarcini statice, pentru un păr drept şi strălucitor

Uşor de utilizat

Şase setări de viteză şi căldură pentru control perfect

Jet de aer rece pentru fixarea coafurii



Uscător de păr MoistureProtect HP8280/00

Repere

Senzor MoistureProtect

Tehnologia inovatoare cu infraroşu

MoistureProtect monitorizează şi adaptează

continuu temperatura de uscare în funcţie de

nevoile părului tău. Senzorul inteligent

măsoară temperatura la suprafaţa părului de

4000 de ori într-o sesiune de uscare şi

reglează căldura pentru a preveni

deshidratarea şi deteriorarea cuticulelor. Se

asigură astfel un nivel optim de hidratare, iar

părul este strălucitor şi mătăsos. Poţi activa şi

dezactiva senzorul după cum doreşti.

Tehnologie MoistureProtect

Utilizează tehnologia cu infraroşu pentru

diagnosticarea părului şi adaptează

temperatura pentru a menţine hidratarea

naturală a acestuia.

Setare temperatură ThermoProtect

Setarea ThermoProtect furnizează temperatura

optimă de uscare şi asigură protecţie

suplimentară împotriva supraîncălzirii părului.

Cu acelaşi flux puternic de aer, vei obţine cele

mai bune rezultate, într-un mod delicat.

Tratament cu ioni

Ionii negativi elimină încărcarea statică,

tratează părul şi netezesc cuticulele părului,

pentru a intensifica luciul şi strălucirea

acestuia. Rezultatul este un păr neted,

strălucitor şi drept.

Şase setări de viteză şi căldură

Configurează şi controlează cu uşurinţă setările

de căldură şi viteză pentru a crea coafura

perfectă. Alege dintre 3 setări de căldură şi 2

de viteză pentru control deplin, uscare şi

coafare precise.

Jet de aer rece

Butonul pentru jet de aer rece asigură un flux

intens de aer rece. Acesta este utilizat după

coafare, pentru finisarea şi fixarea coafurii.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Putere: 2100-2300 W

Lungime cablu: 2,5 m

Motor: CC

Tensiune dublă: Nu

Tehnologii de îngrijire

Tehnologie MoistureProtect

Îngrijire cu ioni

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Caracteristici

Jet de aer rece

6 setări pentru temperatură

Accesorii

Cap de curăţare: Difuzor
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