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Ideální dárek pro vaše vlasy
Vysoušeč ThermoProtect a vlasová žehlička Essential Care

Několik nastavení rychlosti a teploty, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Technologie ThermoProtect pro rychlé vysoušení s konstantní šetrnou teplotou.

Delší destičky vlasové žehličky Essential Care pro rovné vlasy rychleji a šetrně

Minimální poškození vlasů

Vysoušeč: nejlepší teplota vysoušení díky systému ThermoProtect

Vysoušeč: 6 nastavení teploty a rychlosti pro dokonalou flexibilitu

Vlasová žehlička: keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Krásně upravené vlasy

Vlasová žehlička: dlouhé destičky pro rychlé a snadné narovnávání vlasů

Vlasová žehlička: vysoká profesionální teplota 210 °C pro dokonalé výsledky

Vysoušeč: funkce Cool Shot zpevní účes

Vysoušeč: profesionální příkon 2 100 W pro perfektní objem jako ze salónu

Vysoušeč: vynikající výsledky tvarování díky tenké tvarovací hubici

Snadné použití

Vlasová žehlička: rychlé zahřátí, připraveno k použití za 60 sekund

Vlasová žehlička: systém uzamykatelné rukojeti pro snadné ukládání

Vlasová žehlička: 1,8m napájecí kabel

Vysoušeč: 1,8m napájecí kabel



Dárková sada vysoušeče vlasů a žehličky HP8640/40

Přednosti Specifikace

ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při

vysoušení a nabízí další ochranu před

přehříváním vlasů. Se stejně výkonným

prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky

pečujícím způsobem.

6 nastavení teploty a rychlosti

Vysoušeč: 6 nastavení teploty a rychlosti pro

dokonalou flexibilitu

Profesionální příkon 2100 W

Vysoušeč: profesionální příkon 2 100 W pro

perfektní objem jako ze salónu

Vysoká profesionální teplota 210 °C

Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar

vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý

vzhled.

Keramické destičky

Keramika je už z podstaty mikroskopicky

hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších

materiálů na výrobu narovnávacích destiček.

Keramické destičky jsou pečlivě zpracovány

tak, aby zvyšovaly klouzavé a šetrné vlastnosti

tohoto materiálu. Vaše vlasy tak budou krásně

lesklé.

Rychlá doba zahřívání

Vlasová žehlička má možnost okamžitého

zahřátí, je připravena k použití za 60 sekund.

Technické údaje

Příkon: Vysoušeč 2100 W

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: bílý a červenofialový nádech

Maximální teplota: Vlasová žehlička 210 °C

Funkce

Impuls chladného vzduchu: Ano

Keramický povrch: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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