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Iš vidaus ir iš išorės apsaugoti gražūs plaukai
Suteikia daugiau žvilgesio ir išsaugo natūralią plaukų drėgmę

„MoistureProtect Hairdryer“ turi infraraudonųjų spindulių jutiklį, kuris nuolat

matuoja optimalią plaukų džiovinimo temperatūrą ir išsaugo jų natūralią drėgmę.

„MoistureProtect“ technologija

„MoistureProtect“ technologija išsaugo natūralią plaukų drėgmę

Išmanusis „MoistureProtect“ jutiklis

Puikiai sušukuoti plaukai

Jonizuojanti priežiūra lygiems, nesigarbanojantiems ir žvilgantiems plaukams

Rūpestingos technologijos

„ThermoProtect“ apsaugo plaukus nuo perkaitimo

Lengva naudoti

2300 W – didelė džiovinimo galia

Šeši greičio ir karščio nustatymai optimaliai kontrolei

Šalto oro srautas – kurkite savo stilių
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Ypatybės

„MoistureProtect“ technologija

„MoistureProtect“ technologija valdo ir pritaiko

temperatūrą, kad plaukai labiau žvilgėtų ir būtų

išsaugota natūrali jų drėgmė. Apsaugo plaukus

nuo perkaitinimo visada užtikrindama

optimalią temperatūrą. Mėgaukitės iš vidaus ir

iš išorės apsaugotais gražiais plaukais.

„MoistureProtect“ jutiklis

Džiovinimo temperatūra nuolatos stebima ir

pritaikoma naudojant infraraudonųjų spindulių

„MoistureProtect“ jutiklį, kad būtų patenkinti

plaukų poreikiai. Išmanusis jutiklis matuoja

plaukų temperatūrą džiovinant plaukus ir

apsaugo plaukus nuo drėgmės netekimo bei

kutikulių pažeidimo. Kai plaukuose išlaikoma

drėgmė, jie tampa minkštesni, sveikesni ir

labiau žvilga. Jutiklį galite įjungti / išjungti

pagal savo poreikius.

2300 W džiovinimo galia

Šis 2300 W galios profesionalus plaukų

džiovintuvas turi šešis greičio ir karščio

nustatymus. Derindami galią, greitį ir

technologiją greičiau, lengviau ir švelniau

išdžiovinsite ir suformuosite plaukus.

Jonizuojanti priežiūra

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų

įelektrinimo, kondicionuoja plaukus, nuramina

plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir

spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, žvilgančiais

ir tiesiais plaukais.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūra užtikrina, kad

plaukų džiovinimo temperatūra bus ideali.

Galingas, tačiau švelnus džiovinimas –

optimalūs rezultatai ir tausojantis džiovinimas.

Šeši greičiai ir karščio nustatymai

Valdykite naudodami šešis greičio ir karščio

nustatymus. Su švelniu oro srautu, dideliu

karščiu ir sklaidytuvu suformuosite gražias

garbanas. Mėgaukitės idealiai glotniais

plaukais greičiau naudodami stiprų oro srautą

ir didelį karštį.

Šalto oro funkcija

Šalto oro srauto mygtuku įjungsite intensyvų

šaltą orą. Jis naudojamas po formavimo, norint

pabaigti ir užfiksuoti šukuoseną. Šaltas oras

padeda ilgiau išlaikyti šukuoseną ir plaukai

išlieka tiksliai savo vietoje.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Galingumas: 2 100–2 300 W

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Variklis: DC

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: ~50–60 Hz

Plaukus tausojančios technologijos

„MoistureProtect“ technologija

Jonizuojanti priežiūra

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Savybės

Šalto oro funkcija

Karščio / greičio nustatymai: 6

Priedai

Priedai: Antgalis, Sklaidytuvas

Konstrukcija

Spalva: Perlo balta ir rožinė auksinė
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