
Darčeková sada sušiča
a žehličky na vlasy

 

Darčeková súprava

Limitovaná séria

 

HP8640/40

Skvelý darček pre vaše vlasy
Sušič ThermoProtect a žehlička Essential Care

Niekoľko nastavení rýchlosti a teploty pre vyfúkanie podľa vašich predstáv a

funkcia ThermoProtect pre rýchle vysušenie pri stálej teplote. Dlhé platne žehličky

Essential Care pre rýchlejšie a šetrnejšie vyrovnávanie vlasov.

Menšie poškodenie vlasov

Sušič: najlepšia teplota na sušenie vlasov vďaka funkcii ThermoProtect

Sušič: 6 nastavení teploty/rýchlosti pre dokonalú flexibilitu

Žehlička na vlasy: keramické platne pre plynulé kĺzanie a lesklé vlasy

Účesy s nádherným tvarom

Žehlička: dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

Žehlička na vlasy: profesionálna vysoká teplota 210 °C pre dokonalé účesy

Sušič: chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Sušič: profesionálny výkon 2100 W pre dokonalý objem ako zo salónu

Sušič: dokonalé výsledky pomocou štíhleho nástavca

Jednoduché používanie

Žehlička: rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 60 sekúnd

Žehlička: systém uzamknutia na rukoväti pre ľahké odkladanie

Žehlička: šnúra s dĺžkou 1,8 m

Sušič: šnúra s dĺžkou 1,8 m



Darčeková sada sušiča a žehličky na vlasy HP8640/40

Hlavné prvky Technické údaje

Teplota ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje

optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú

ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou

rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz

dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším

spôsobom.

6 nastavení teploty/rýchlosti

Sušič: 6 nastavení teploty/rýchlosti pre

dokonalú flexibilitu

Profesionálny výkon 2100 W

Sušič: profesionálny výkon 2100 W pre

dokonalý objem ako zo salónu

Profesionálna vysoká teplota 210 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar

účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom

túžite.

Keramické platne

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká

a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších

materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy.

Keramické platne sú dôkladne upravené tak,

aby sa zvýšila ich prirodzená kĺzavosť

a šetrnosť, vďaka čomu budú vaše vlasy

dokonale lesklé.

Rýchly čas nahriatia

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

60 sekúnd je pripravená na použitie

Technické špecifikácie

Výkon vo wattoch: Sušič 2100 W

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: biela s fuksiovými

prvkami

Maximálna teplota: Žehlička na vlasy, 210 °C

Vlastnosti

Chladný prúd: áno

Keramická vrstva: áno

Závesná slučka: áno

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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