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Zestaw upominkowy

Wersja limitowana

 

HP8294/00

Doskonały prezent dla włosów
SalonDry Control i SalonStraight Essential

Ten zestaw ShineSet z suszarką i prostownicą zapewniającą profesjonalną

temperaturę stylizacji to specjalnie zaprojektowany zestaw upominkowy z

podobnymi motywami wykończeniowymi na obu produktach.

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Suszarka: 6 ustawień temperatury/szybkości zapewnia wszechstronność suszenia

Prostownica: Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Doskonale wystylizowane włosy

Prostownica: temperatura pracy 210°C pozwalająca uzyskać wspaniałe efekty

Suszarka: Profesjonalna moc 2100 W pozwala uzyskać wspaniałą objętość włosów

Suszarka: Doskonałe rezultaty modelowania dzięki wąskiej nasadce

Suszarka: Zimny nadmuch pozwala nadać własny styl

Łatwa obsługa

Prostownica: Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 30 sekundach

Prostownica: Funkcja automatycznego wyłączania

Prostownica: Blokada uchwytu zapewnia wygodne przechowywanie

Suszarka: Przewód zasilający o długości 1,8 m

Prostownica: Przewód zasilający o długości 1,8 m

Dyfuzor zwiększa objętość



Suszarka i prostownica HP8294/00

Zalety Dane techniczne

Temperatura 210°C — profesjonalne efekty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Płytki ceramiczne

Ceramika jest z natury mikroskopijnie gładka i

wytrzymała, dlatego jest jednym z materiałów,

które najlepiej nadają się na płytki w

prostownicach. Płytki ceramiczne zostały

stworzone z myślą o ulepszeniu poślizgu i

wykorzystaniu właściwości pielęgnacyjnych

ceramiki w celu zapewnienia idealnego

połysku włosów.

Krótki czas nagrzewania

Prostownica: Krótki czas nagrzewania,

gotowość do użycia po 30 sekundach

Profesjonalna moc 2100 W

Suszarka: Profesjonalna moc 2100 W pozwala

uzyskać wspaniałą objętość włosów

6 ustawień temperatury/szybkości

Suszarka: 6 ustawień temperatury/szybkości

zapewnia wszechstronność suszenia

Wąska nasadka modelująca

Doskonałe rezultaty i lśniące, zadbane włosy

dzięki wąskiej nasadce do precyzyjnego

modelowania.

Specyfikacja techniczna

Moc w watach: Suszarka — 2100 W

Długość przewodu: 1,8 m

Kolor/wykończenie: czarny i ze srebrnym

odcieniem

Właściwości

Zimny nadmuch

Powłoka ceramiczna

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Uchwyt do zawieszania

Temperatura: 210 °C

Serwis

2 lata gwarancji
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