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Moc suszenia 2300 W

Jonizacja dla lśniących włosów
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Piękne włosy chronione od wewnątrz i na

zewnątrz
Zwiększa blask włosów i zachowuje ich naturalne nawilżenie

Suszarka do włosów MoistureProtect ma czujnik podczerwieni stale mierzący

optymalną temperaturę suszenia włosów, dzięki czemu zachowuje ich naturalne

nawilżenie.

Technologia MoistureProtect

Technologia MoistureProtect zachowuje naturalne nawilżenie włosów

Inteligentny czujnik MoistureProtect

Doskonale wystylizowane włosy

Jonizacja dla gładkich, niepuszących się, błyszczących włosów

Technologia dbająca o włosy

ThermoProtect chroni włosy przed przegrzaniem

Łatwość użytkowania

Moc 2300 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

6 ustawień prędkości i temperatury zapewnia idealną kontrolę

Zimny nadmuch do wykończenia fryzury
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Zalety

Technologia MoistureProtect

Technologia MoistureProtect reguluje i

dostosowuje temperaturę, aby zwiększyć blask

i zachować naturalne nawilżenie Twoich

włosów. Chroni włosy przed przegrzaniem,

zawsze dobierając optymalną temperaturę.

Ciesz się pięknymi włosami chronionymi i na

zewnątrz, i od wewnątrz.

Czujnik MoistureProtect

Wykorzystujący podczerwień czujnik

MoistureProtect stale monitoruje i reguluje

temperaturę suszenia, aby dostosować ją do

potrzeb włosów. Inteligentny czujnik mierzy

temperaturę podczas suszenia włosów, aby

zapobiec utracie nawilżenia i uszkodzeniu

łusek włosów. Zachowanie nawilżenia włosów

sprawia, że będą zdrowsze i bardziej miękkie

oraz lśniące. Czujnik można włączyć lub

wyłączyć w zależności od potrzeb.

Moc suszenia 2300 W

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2300 W ma

sześć ustawień prędkości i temperatury. To

połączenie mocy, prędkości i technologii

sprawia, że suszenie i układanie włosów jest

szybsze, prostsze i delikatniejsze.

Jonizacja

Naładowane ujemnie jony zapobiegają

elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i

wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i

połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie,

lśniące i nie puszą się.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie ThermoProtect zapewnia idealną

temperaturę suszenia włosów. Wydajny i

jednocześnie delikatny nadmuch pozwala

uzyskać optymalne rezultaty bez niszczenia

włosów.

Sześć ustawień szybkości i temperatury

6 ustawień prędkości i temperatury daję pełną

kontrolę. Delikatny nadmuch z wysoką

temperaturą pozwala układać piękne loki

dzięki dyfuzorowi. Idealnie gładkie włosy w

krótszym czasie dzięki silnemu strumieniowi

powietrza i wysokiej temperaturze.

Zimny nadmuch

Przycisk Cool Shot umożliwia korzystanie z

intensywnego nadmuchu chłodnego powietrza.

Używa się go po ułożeniu włosów w celu

wykończenia fryzury i nadania jej

ostatecznego kształtu. Chłodne powietrze

sprawia, że fryzura dłużej się utrzymuje.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Moc: 2100–2300 W

Długość przewodu: 2,5 m

Silnik: DC

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: ~50–60 Hz

Technologie dbające o włosy

Technologia MoistureProtect

Pielęgnacja jonowa

Serwis

2 lata gwarancji

Właściwości

Zimny nadmuch

6 ustawień temperatury / siły nadmuchu: 6

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe: Koncentrator,

Dyfuzor

Wykończenie

Kolor: Perłowobiały i różowozłoty
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