
Secador e alisador

HP8295

2 Estilos, 1 Beleza
SalonDry Active ION e SalonStraight Control

Este SalonSet com um secador iónico e um alisador com temperatura profissional é um conjunto de oferta

especial com acabamentos semelhantes em ambos os produtos

Penteados maravilhosos

Secador: 1800 W para uma secagem eficaz

Secador: Bico concentrador estreito para um penteado preciso

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total

Alisador: Temperatura profissional de 230 °C para resultados perfeitos

Alisador: Placas cerâmicas de turmalina para um cabelo brilhante

Alisador: Pronto a utilizar em 30 segundos

Menos danos para o cabelo

Secador: Tratamento Active Ion para um cabelo macio e desembaraçado

Penteados duradouros

Secador: O CoolShot (jacto frio) define o seu penteado

Fácil de utilizar

Secador: Argola de suspensão para arrumação prática

Alisador: Pega em borracha para um fácil desempenho profissional

Regulações manuais da temperatura para seleccionar o nível perfeito



Secador e alisador HP8295/00

Destaques Especificações

Tratamento Active Ion

Tratamento Active Ion para um cabelo

desembaraçado, suave e brilhante

6 selecções de calor/velocidade

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para

flexibilidade total

Alta temperatura profissional de 230°C

Alisador: Temperatura profissional de 230 °C

para resultados perfeitos

Placas cerâmicas de turmalina

Placas cerâmicas de turmalina para um cabelo

brilhante e desembaraçado

Pega em borracha

Alisador: Pega em borracha para um fácil

desempenho profissional

Pronto a utilizar

Alisador: Pronto a utilizar em 30 segundos

Regulações manuais

Regulações manuais da temperatura para

facilitar o ajuste rápido do nível para modelar.

Isto permite-lhe seleccionar a temperatura

perfeita especificamente para o seu cabelo e

para as suas necessidades. O resultado é uma

modelação perfeita.

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Potência: Secador 1800 W

Alimentação: Alisador 39 W

Comprimento do cabo: Secador: 1,8; alisador:

2,5 m

Cor/acabamento: Branco pérola combinado

com cinzento e belas decorações

Manutenção

Substituição
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