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Kívül-belül védett gyönyörű haj
Fokozza a ragyogást, és megőrzi a haj természetes

nedvességét

A MoistureProtect hajszárító infravörös érzékelővel rendelkezik, amely

folyamatosan felméri az optimális hőmérsékletet a haj szárításához, miközben

megőrzi a haj természetes nedvességét.

MoistureProtect technológia

A MoistureProtect technológia megőrzi a haj természetes nedvességét

Intelligens MoistureProtect érzékelő

Gyönyörűen formázott haj

Ionos ápolás a sima, ragyogó hajért

Kímélő technológia

A ThermoProtect megelőzi a haj túlmelegedését

Egyszerű használat

2300 W-os gyors, nagy teljesítményű szárítóerő

Hat sebesség- és hőmérséklet-beállítás az optimális vezérlés érdekében

Hideg légáram saját stílusa kialakításához



MoistureProtect hajszárító HP8281/00

Fénypontok

MoistureProtect technológia

A MoistureProtect technológia vezérli és

beállítja a hőmérsékletet a haj fényének

fokozásához és természetes nedvességének

megőrzéséhez. Az optimális hőmérséklet

folyamatos fenntartásával védelmet nyújt a haj

számára a túlmelegedés ellen. Élvezze a kívül-

belül védett gyönyörű hajat.

MoistureProtect érzékelő

A MoistureProtect infravörös érzékelő

folyamatosan felméri a szárítási hőmérsékletet,

és a haj szárítási igényeihez

igazítja. Az intelligens érzékelő méri a haj

hőmérsékletét a szárítás alatt, hogy

meggátolja a nedvességvesztést és

hámsérüléseket. A nedvességtartalmának

megőrzésével a haj lágyabbá, ragyogóbbá és

egészségesebbé válik. Igényeinek megfelelően

az érzékelő bármikor be- és kikapcsolható.

2300 W-os szárítóerő

Ez a 2300 W-os professzionális hajszárító hat

sebesség- és hőmérséklet-beállítással

rendelkezik. Az erő, a sebesség és a

technológia kombinációja a haj szárítását és

formázását gyorsabbá, egyszerűbbé és

kíméletesebbé varázsolja.

Ionos ápolás

A negatív töltésű ionok megszüntetik az

elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és

ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és

könnyen fésülhető haj.

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect hőmérséklet tökéletes

szárítási hőmérsékletet biztosít hajának.

Erőteljes, mégis gyengéd szárításban lesz

része, amellyel a legjobb eredményt érheti el,

mindezt gondoskodás mellett.

Hat sebesség- és hőmérséklet-beállítás

A hat sebesség- és hőmérséklet-beállítással

kézbe veheti az irányítást. A magas

hőmérsékletű gyöngéd légáramlással

gyönyörű hullámokat kreálhat a diffúzor

segítségével. Élvezze a tökéletesen sima hajat

az erős légáramnak és magas hőmérsékletnek

köszönhetően.

Hideglevegő-fokozat

A hideglevegő fokozat gomb erőteljes hűvös

levegőt fúj a hajra, amit a hajformázás végén

alkalmaznak a frizura rögzítéséhez. A hűvös

levegő tartósabb eredményt ad, a formát

pontosan rögzíti.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Teljesítmény: 2100-2300 W

Vezetékhossz: 2,5 m-es

Motor: egyenáram

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: ~50–60 Hz

Ápoló technológiák

MoistureProtect technológia

Ionos ápolás

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Jellemzők

Hideglevegő-fokozat

Hőfok-/sebességbeállítások: 6

Tartozékok

Tartozékok: Fúvófej, Diffúzor

Kialakítás

Szín: Gyöngyfehér és aranyrózsa
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