MoistureProtecthårtork
DryCare Prestige
Smart sensor med värmeskydd
Vårdande jonfunktion
Diﬀuser (volymmunstycke)
medföljer
Smart inbyggt fuktskydd

Styla håret utan att förstöra hårets naturliga
fukthalt
För ett friskt, hälsosamt hår
HP8280/00

Styla håret utan att skada det! DryCare Prestige hårtork har en inbyggd liten sensor
som använder infraröd teknologi för att mäta hårets fukthalt och anpassa värmen,
så att man säkerställer att man inte rubbar hårets naturliga fukthalt. Den innovativa
funktionen skyddar håret när du stylar och torkar det.
Fuktbevarande teknik
MoistureProtect-sensor
Smart inbyggt fuktskydd med sensor
Vårdande teknik
Skydd mot överhettning
Vackert stylat hår
Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt hår
Lättanvänt
6 ﬂexibla inställningar
Kalluftsfunktion

MoistureProtect-hårtork

HP8280/00

Funktioner

Speciﬁkationer

MoistureProtect-sensor

Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt
hår

Tekniska speciﬁkationer
Spänning: 220-240 V
Wattal: 2 100–2 300 W
Sladdlängd: 2,5 m
Motor: DC
Dubbel spänning: Nej
Omsorgsfulla tekniker
Fuktbevarande teknik
Joniskt vårdande

Den innovativa MoistureProtect-tekniken med
IR övervakar kontinuerligt och anpassar
torktemperaturen efter ditt behov av
hårtorkning. Den intelligenta sensorn mäter
hårets yttemperatur 4 000 gånger under ett
torkning och justerar värmen för att förhindra
uttorkning och skador på huden. Håret blir
glansigt och mjukt eftersom fukten bevaras på
bästa sätt. Du kan slå på/stänga av sensorn
efter behov.

Laddade negativa joner eliminerar statisk
elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer
så att hårets lyster och glans intensiﬁeras.
Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt,
mjukt och krusfritt.

Tillbehör
Munstycke: Diﬀuser

MoistureProtect-hårtorken har sex ﬂexibla
hastighets- och temperaturinställningar som
gör att du har full kontroll över din styling.
Kalluftsfunktion

ThermoProtect-temperatur

Avsluta med kall luft för att ﬁxera din frisyr. Håll
in knappen CoolShot för ett intensivt kallt
luftﬂöde. Den används när du vill ﬁxera frisyren
efter styling.
ThermoProtect-temperaturen ger optimal
torktemperatur och extra skydd mot
överhettning av håret. Med samma kraftfulla
luftﬂöde får du bästa resultat på ett skonsamt
sätt.
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Funktioner
Kall luft
6 temperaturinställningar

6 ﬂexibla inställningar

Smart inbyggt fuktskydd

Drivs med infraröd teknik för att diagnostisera
håret och anpassa temperaturen så att det
naturliga fuktgivandet bevaras.

Service
2 års världsomfattande garanti

