Vysoušeč vlasů
MoistureProtect
DryCare Prestige
Technologie MoistureProtect
Vysoušení o příkonu 2300 W
Ionizační péče pro lesklé vlasy

HP8281/00

Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů
Vysoušeč vlasů MoistureProtect je vybaven infračerveným snímačem, který
nepřetržitě snímá optimální teplotu pro vysoušení vlasů a zachovává tak jejich
přirozenou hydrataci.
Technologie MoistureProtect
Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů
Inteligentní snímač MoistureProtect
Krásně upravené vlasy
Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání
Šetrná technologie
Funkce ThermoProtect brání přehřátí vašich vlasů
Snadné použití
2 300 W vysoušecího výkonu
Šest nastavení rychlosti a teplot pro optimální ovládání
Chladný vzduch pro ﬁxaci účesu
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Přednosti
Technologie MoistureProtect

Vysoušení o příkonu 2300 W

Šest nastavení rychlosti a teploty

Technologie MoistureProtect kontroluje a
reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě
zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci.
Protože neustále zajišťuje optimální teplotu,
chrání vlasy před přehřátím. Užívejte si
dokonale chráněné, nádherné vlasy.

Tento 2300W profesionální vysoušeč vlasů má
šest rychlostí a nastavení teploty. Díky
výsledné kombinaci výkonu, rychlosti a
technologií vlasy usušíte a upravíte rychleji,
snáze a citlivěji.

Díky šesti rychlostem a nastavení teploty máte
vše pod kontrolou. Jemné proudění vzduchu
s vysokou teplotou vám umožňuje vytvářet
difuzérem krásné lokny. Vychutnejte si
dokonale hladké vlasy, které získáte díky
využití silného proudění vzduchu a vysoké
teploty rychleji.

Ionizační péče
Snímač MoistureProtect

Impuls chladného vzduchu

Infračervený snímač MoistureProtect neustále
sleduje a přizpůsobuje teplotu sušení, aby
odpovídala potřebám vašich vlasů. Inteligentní
snímač při sušení měří teplotu vlasů, a chrání
je tak před ztrátou vlhkosti a poškozením
kutikul. Dokonalé uchování vlhkosti zajišťuje
vlasům větší lesk, jemnost a vlasy jsou
zdravější. Snímač lze vypínat podle potřeby.

Záporné ionty redukují vytváření statické
energie, upravují účes a uhlazují vlasové
kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.
Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes
bez zacuchání.
ThermoProtect

Teplota ThermoProtect zajišťuje vašim vlasům
perfektní teplotu sušení. Přináší výkonné, avšak
citlivé sušení s péčí a optimálními výsledky.

Tlačítko chladného vzduchu nabízí intenzivní
přísun chladného vzduchu. Používá se po
vytvarování účesu jako ﬁnální krok k jeho ﬁxaci.
Chladný vzduch poskytne déle trvající výsledek
a udrží přesný tvar účesu.
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Speciﬁkace
Technické údaje
Příkon: 2 100–2 300 W
Délka kabelu: 2,5 m
Motor: stejnosměrný
Napětí: 220–240 V
Frekvence: ~50–60 Hz

Servis
2letá celosvětová záruka: Ano

Technologie zajišťující péči
Technologie MoistureProtect: Ano
Ionizační péče: Ano

Příslušenství
Nástavce: Tryska, Difuzér

Funkce
Impuls chladného vzduchu: Ano
Nastavení teploty/rychlosti: 6
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Design
Barva: Perlově bílá a růžovozlatá

