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Tehnologie MoistureProtect

Putere de uscare de 2300 W

Îngrijire cu ioni pentru un păr
lucios

 

HP8281/00

Păr frumos, complet protejat
Amplifică strălucirea şi conservă hidratarea naturală a părului

Uscătorul de păr MoistureProtect are un senzor infraroşu care măsoară încontinuu

temperatura optimă pentru uscarea părului, conservându-i hidratarea naturală.

Tehnologie MoistureProtect

Tehnologia MoistureProtect conservă hidratarea naturală a părului

Senzor inteligent MoistureProtect

Păr coafat frumos

Îngrijire cu ioni pentru păr mătăsos, neted şi strălucitor

Tehnologie de îngrijire

Setarea ThermoProtect previne supraîncălzirea părului

Uşor de utilizat

2300 W pentru uscare rapidă, de înaltă performanţă

Şase setări de viteză şi căldură, pentru control optim

Jet de aer rece pentru fixarea coafurii
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Repere

Tehnologie MoistureProtect

Tehnologia MoistureProtect controlează şi

adaptează temperatura pentru a amplifica

strălucirea şi a conserva hidratarea naturală a

părului. Protejează părul împotriva

supraîncălzirii, asigurând întotdeauna

temperatura optimă. Bucură-te de un păr

frumos, complet protejat.

Senzor MoistureProtect

Senzorul cu infraroşu MoistureProtect

monitorizează şi adaptează încontinuu

temperatura de uscare, pentru a se potrivi

nevoilor părului tău. Senzorul inteligent

măsoară temperatura părului tău în timp ce îl

usuci, pentru a preveni pierderea hidratării şi

deteriorarea cuticulelor. Păstrarea hidratării

părului asigură un păr mai moale, mai

strălucitor şi mai sănătos. Poţi porni/opri

senzorul în funcţie de nevoile tale.

Putere de uscare de 2300 W

Acest uscător de păr profesional de 2300 W

are şase setări de viteză şi căldură. Combinaţia

rezultată de putere, viteză şi tehnologie fac

uscarea şi coafarea părului mai uşoare, mai

rapide şi mai delicate.

Îngrijire cu ioni

Ionii negativi elimină electricitatea statică,

tratează părul şi netezesc cuticulele părului

pentru a-i intensifica luciul şi strălucirea.

Rezultatul este un păr fin, strălucitor şi neted.

Temperatură ThermoProtect

Setarea ThermoProtect asigură temperatura de

uscare perfectă pentru părul tău. O experienţă

de uscare puternică, dar delicată, care oferă

rezultate optime şi protejează în acelaşi timp.

Şase setări de viteză şi căldură

Şase setări de viteză şi căldură îţi conferă

control deplin. Fluxul de aer delicat, cu nivel

ridicat de căldură, îţi permite să creezi bucle

minunate cu difuzorul. Bucură-te de un păr

perfect neted mai rapid, folosind fluxul de aer

puternic şi temperatura ridicată.

Jet de aer rece

Butonul pentru jet de aer rece asigură un flux

intens de aer rece. Acesta este utilizat după

coafare, pentru finisarea şi fixarea coafurii.

Aerul rece conferă rezultate de durată,

menţinându-ţi coafura intactă.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Putere: 2100-2300 W

Lungime cablu: 2,5 m

Motor: CC

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: ~50-60 Hz

Tehnologii de îngrijire

Tehnologie MoistureProtect

Îngrijire cu ioni

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Caracteristici

Jet de aer rece

Setări de căldură/viteză: 6

Accesorii

Accesorii: Duză, Difuzor

Design

Culoare: Alb perlat şi roz auriu
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