
Moisture Protect
Sušič vlasov

DryCare Prestige

 
Snímač MoistureProtect

2300 W

Ošetrujúci ionizátor

Chladný prúd

 

HP8280/00

Zachyťte vlhkosť pre lesklé a šťastné vlasy
Dokonalé zachovanie hydratácie, maximálny lesk a jemnosť

Sušič vlasov MoistureProtect je vybavený infračerveným snímačom, ktorý

nepretržite vyhodnocuje optimálnu teplotu, aby pri sušení zachovávala prirodzenú

vlhkosť štruktúry vlasov.

Technológia MoistureProtect

Snímač MoistureProtect

Dokonalé zachovanie hydratácie vďaka exkluzívnemu snímaču

Šetrná technológia

Ochrana pred prehrievaním

Účesy s nádherným tvarom

Ošetrujúci ionizátor odstráni statickú elektrinu pre hladké vlasy bez strapatenia

Jednoduché používanie

Šesť nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Chladný prúd vzduchu na zafixovanie účesu



Moisture Protect Sušič vlasov HP8280/00

Hlavné prvky Technické údaje

Snímač MoistureProtect

Skutočne inovatívna infračervená technológia

MoistureProtect nepretržite monitoruje

a prispôsobuje teplotu sušenia požiadavkám

vašich vlasov. Inteligentný snímač odmeria

teplotu povrchu vašich vlasov 4 000-krát

v priebehu jedného cyklu sušenia a upraví

teplotu tak, aby vlasy nestratili vlhkosť

a nedošlo k poškodeniu kutikúl. Vďaka

dokonalému zachovaniu hydratácie budú vaše

vlasy maximálne lesklé a jemné. Snímač

môžete podľa potreby kedykoľvek

zapnúť/vypnúť.

Technológia MoistureProtect

Pomocou infračervenej technológie rozpozná

stav vašich vlasov a prispôsobí teplotu tak, aby

sa uchovala prirodzená hydratácia.

Teplota ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú

ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou

rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz

dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším

spôsobom.

Ošetrujúci ionizátor

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej

elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich

kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú

nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené

vlasy.

Šesť nastavení rýchlosti a teploty

Vďaka jednoduchému nastaveniu a ovládaniu

tepla a rýchlosti vytvárajte dokonalý účes.

Vyberte si z 3 nastavení teploty a 2 nastavení

rýchlosti na dosiahnutie presného sušenia a

tvarovania účesu.

Chladný stupeň

Nenahraditeľná profesionálna funkcia vo forme

tlačidla Cool Shot poskytuje intenzívny prúd

studeného vzduchu. Používa sa po dokončení

tvarovania na zafixovanie účesu.

Technické špecifikácie

Napätie: 220-240 V

Výkon vo wattoch: 2100 – 2300 W

Dĺžka kábla: 2,5 m

Motor: DC

Dvojité napätie: Nie

Technológie šetrné k vlasom

Technológia MoistureProtect

Starostlivosť pomocou iónov

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Vlastnosti

Chladný stupeň

6 nastavení teploty

Príslušenstvo

Hubica: Difuzér
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