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HP8640/50

Cadoul perfect pentru părul tău
Uscător de păr ThermoProtect şi aparat de îndreptat părul

Essential Care

Setări multiple de viteză şi temperatură pentru a obţine fluxul de aer de uscare

dorit şi ThermoProtect pentru uscare rapidă la o temperatură de îngrijire

constantă. Plăci de dimensiuni mai mari ale aparatului de îndreptat părul Essential

Care pentru un păr drept mai rapid, fiind totodată delicate cu părul tău.

Păr coafat frumos

Aparat îndreptat părul: temp. înaltă profesională 210°C pt rezultate perfecte

Uscător: Cool Shot îţi fixează coafura

Uscător: Professional 2100W pentru volum perfect

Uscător: coafare perfectă cu capul de coafare îngust

Aparat de îndreptat părul: Plăci lungi pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Mai puţină deteriorare a părului

Uscător: 6 setări pentru căldură/viteză pentru flexibilitate maximă

Aparat de îndreptat: Plăci ceramice pt. alunecare uşoară & păr strălucitor

Uscător: Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect

Uşor de utilizat

Uscător: cablu de alimentare cu lungimea de 1,8 m

Aparat de îndreptat părul: cablu de alimentare cu lungimea de 1,8 m

Aparat de îndreptat părul: sistem de blocare mâner pentru depozitare uşoară

Aparat de îndreptat părul: durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 sec



Uscător şi aparat de îndreptat părul HP8640/50

Repere Specificaţii

Temp. înaltă profesională de 210°C

Această temperatură ridicată îţi permite să

schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul

perfect pe care ţi-l doreşti.

6 setări pentru căldură/viteză

Uscător: 6 setări pentru căldură/viteză pentru

flexibilitate maximă

Plăci ceramice

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi

durabilă prin natura sa, fiind prin urmare unul

dintre cele mai adecvate materiale pentru

plăcile pentru îndreptare. Plăcile de ceramică

sunt atent prelucrate pentru a îmbunătăţi

proprietăţile de alunecare şi îngrijire, oferindu-

ţi un păr perfect, strălucitor.

Profesional 2100 W

Uscător: Professional 2100W pentru volum

perfect

Durată scurtă de încălzire

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă,

fiind gata de utilizare în 60 de secunde

Setare temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o

temperatură de uscare optimă, precum şi

protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii

părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei

obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Specificaţii tehnice

Putere: Uscător 2100 W

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: accente negre şi rosé

Temperatură maximă: Aparat de îndreptat

părul 210 °C

Caracteristici

Jet de aer rece

Înveliş ceramic

Agăţătoare

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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