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prostownica
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...
SalonDry Control i SalonStraight Essential

Ten zestaw SalonSet z suszarką i prostownicą zapewniającą profesjonalną temperaturę stylizacji to specjalnie

zaprojektowany zestaw upominkowy z podobnymi motywami wykończeniowymi na obu produktach.

Łatwa obsługa

Suszarka: Zdejmowana kratka wlotowa umożliwia łatwe czyszczenie

Prostownica: Łatwy system zamykania zapewnia wygodne przechowywanie

Prostownica: Przełącznik napięcia pozwala używać urządzenie na całym świecie

Prostownica: Automatyczne wyłączanie po godzinie

Trwałe fryzury

Suszarka: zimny nadmuch utrwala fryzurę

Suszarka: Nadmuch turbo zapewnia szybsze suszenie bez dodatkowego nagrzewania

Prostownica: Natychmiastowe nagrzewanie: gotowa do użytku w ciągu 30 sekund

Doskonale wystylizowane włosy

Suszarka: Profesjonalna moc 2100 W pozwala uzyskać wspaniałą objętość włosów

Suszarka: Sześć regulowanych ustawień szybkości i temperatury

Suszarka: Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Prostownica: Temperatura 210°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty, jak w salonie

Prostownica: Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy



Suszarka i prostownica HP8298/00

Zalety Dane techniczne

Profesjonalna moc 2100 W

Suszarka: Profesjonalna moc 2100 W pozwala

uzyskać wspaniałą objętość włosów

Suszarka: zimny nadmuch utrwala fryzurę

Suszarka: zimny nadmuch utrwala fryzurę

Sześć regulowanych ustawień

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury.

Sześć różnych ustawień zapewnia pełną

kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać

idealną fryzurę dostosowaną do Twoich

potrzeb.

Wąski koncentrator

Suszarka: Wąski koncentrator zapewnia

intensywny nadmuch powietrza

Dodatkowy nadmuch turbo

Suszarka: Nadmuch turbo zapewnia szybsze

suszenie bez dodatkowego nagrzewania

Zdejmowana kratka wlotu powietrza

Suszarka: Zdejmowana kratka wlotowa

umożliwia łatwe czyszczenie

Temperatura działania 210°C

Temperatura działania 210°C pozwala uzyskać

wspaniałe, proste włosy, jak po wyjściu z

salonu

Prostownica: płytki ceramiczne

Prostownica: Płytki ceramiczne zapewniają

gładkie i lśniące włosy

Łatwy system zamykania

Prostownica: Łatwy system zamykania

zapewnia wygodne przechowywanie

Prostownica: podwójne napięcie

Prostownica: Przełącznik napięcia pozwala

używać urządzenie na całym świecie

Błyskawiczne nagrzewanie

Natychmiastowe nagrzewanie: gotowa do

użytku w ciągu 30 sekund

automatyczne wyłączanie

Funkcja automatycznego wyłączania została

opracowana po to, aby zapewnić większe

bezpieczeństwo. Nie musisz się już martwić –

włączona lokówka wyłączy się po godzinie.

Specyfikacja techniczna

Napięcie: Przełącznik napięcia sieciowego V

Moc w watach: Suszarka 2100 W W

Długość przewodu: 1,8 Suszarka i

prostownica m

Kolor/wykończenie: żółty z nadrukiem

Serwis

Wymiana
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