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A tökéletes ajándék haja számára
ThermoProtect hajszárító és Essential Care hajegyenesítő

A többféle sebesség- és hőmérséklet-fokozatú ThermoProtect hajszárítóval

könnyedén megtalálhatja az Ön számára ideális beállítást, így gyorsan és

egyenletesen megszáríthatja haját. Az Essential Care hosszabb hajsütőlapjaival

gyorsabban egyenes szálúvá varázsolhatja haját, és hajszálait sem kell féltenie a

roncsolódástól.

Kevésbé károsítja haját

Hajszárító: A legjobb szárítási hőmérséklet a ThermoProtect hőmérséklet-beállítással

Hajszárító: 6 hő/sebességfokozat a sokoldalú használhatóság érdekében

Hajegyenesítő: Kerámia lapok a sima siklásért és csillogó hajért

Gyönyörűen formázott haj

Hajegyenesítő: Hosszú lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

Hajegyenesítő:Professzionális,210°C-os hőmérs. a tökéletes eredményért

Hajszárító: Hideglevegő fokozat a frizura rögzítéséhez

Hajszárító: Professzionális 2100 W a tökéletes eredményért

Hajszárító: tökéletes hajformázás a vékony hajformázó fúvócsővel

Egyszerű használat

Hajegyenesítő: Gyors felmelegedési idő, 60 másodpercen belül használatra kész

Hajegyenesítő: fogantyús zárrendszer az egyszerű tárolásért

Hajegyenesítő: 1,8 méteres hálózati kábel

Hajszárító: 1,8 méteres hálózati kábel



Hajszárító és egyenesítő HP8640/00

Fénypontok Műszaki adatok

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect hőmérséklet optimális

szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és

további védelmet nyújt a hajnak a

túlmelegedés ellen. Változatlanul erős

légárammal érheti el a legjobb eredményt,

mindezt gondoskodás mellett.

6 hő- és sebességfokozat

Hajszárító: 6 hő/sebességfokozat a sokoldalú

használhatóság érdekében

2100 W A szalonokban

Hajszárító: Professzionális 2100 W a tökéletes

eredményért

Professzionális, 210 °C-os hőmérs.

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,

amilyet szeretne.

Kerámia lapok

A kerámia természetéből adódóan rendkívül

sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok

egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos

kialakítású kerámia lemezek megnövelik simító

és ápoló tulajdonságokat, így haja tökéletesen

csillogó lesz.

Gyors felmelegedési idő

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60

mp alatt használatra kész

Műszaki adatok

Teljesítmény: Hajszárító: 2100 W

Vezetékhossz: 1,8 m

Szín/felület: fekete és rozészínű árnyalatok

Maximális hőmérséklet: Hajegyenesítő

210 °C

Jellemzők

Hideglevegő-fokozat

Kerámiabevonat

Akasztógyűrű

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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