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Идеалният подарък за косата ви
Сешоар ThermoProtect и преса Essential Care

Множество настройки за скорост и температура, за да получите желаното изсушаване, и

ThermoProtect за бързо сушене при постоянна щадяща температура. По-дългите плочи на

пресата Essential Care ви дават изправена прическа по-бързо, докато щадят косата ви

По-малко увреждане на косата

Сешоар: Най-добрата температура на сушене с настройката ThermoProtect

Сешоар: 6 настройки за загряване/скорост за максимална гъвкавост

Преса за изправяне: Керамични пластини за гладко плъзгане и бляскава коса

Красиво оформена прическа

Преса: Дълги пластини за бързо и лесно изправяне

Преса: Професионална висока температура 210°C за идеален резултат

Сешоар: хладната струя CoolShot фиксира прическата ви

Сешоар: Професионален 2100 W за идеален обем като от фризьорски салон

Сешоар: идеални резултати при оформяне с тънкия накрайник

Лесна употреба

Преса за изправяне: бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди

Преса за изправяне: система за заключване на дръжката, за лесно прибиране

Преса за изправяне: 1,8 м захранващ кабел

Сешоар: 1,8 м захранващ кабел



Сешоар и преса за изправяне HP8640/40

Акценти Спецификации

Настройка на температурата ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя

получавате най-добрите резултати, като щадите

косата си.

6 настройки за загряване/скорост

Сешоар: 6 настройки за загряване/скорост за

максимална гъвкавост

Професионални 2100 W

Сешоар: Професионален 2100 W за идеален обем

като от фризьорски салон

Професионално висока температура 210°C

Тази висока температура ви позволява да промените

формата на косата си и ви дава идеалния вид, който

желаете.

Керамични пластини

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и

естествено издръжлива, поради което е един от най-

добрите материали за изправящи пластини.

Керамичните пластини са преминали внимателна

обработка, която повишава свойствата за леко

плъзгане и добра грижа, за да ви дадат идеално

бляскава коса.

Бързо загряване

Преса за коса с бързо загряване, готова за ползване

след 60 секунди

Технически данни

Мощност: Сешоар 2100 W

Дължина на кабела: 1,8 м

Цвят/покритие: елементи в бяло и фуксия

Максимална температура: Преса за изправяне 210 °C

Характеристики

Студена струя

Керамично покритие

Халка за окачване

Сервиз

2 години международна гаранция
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