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Plaukų džiovintuvas ir 
garbanojimo žnyplės

Dovanų rinkinys
Ribotas leidimas

HP8641/00
Puiki dovana jūsų plaukams

„ThermoProtect“ ir „CurlControl“
Naudodami keletą greičio ir temperatūros nustatymų džiovinkite plaukus kaip tik norite. Funkcija 

„ThermoProtect“ – kad galėtumėte greitai džiovinti plaukus pastovia saugia temperatūra. „CurlControl“ 

funkcija – natūraliai atrodančioms garbanoms, su apsaugine keramine danga ir įvairiais temperatūros 

nustatymais

Puikiai sušukuoti plaukai
• Plaukų džiovintuvas: „CoolShot“ suformuoja jūsų šukuoseną
• Džiovintuvas: „Professional 2100 W“ puikiam purumui, kaip salone
• Plaukų džiovintuvas: plonasis antgalis tobulam modeliavimui
• Garbanojimo žnyplės: 25 mm vamzdelis – natūraliai atrodančios garbanos
• Garbanojimo žnyplės: 200 °C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

Mažiau pažeidžiami plaukai
• Džiovintuvas: geriausia džiovinimo temperatūra su „ThermoProtect“
• Plaukų džiovintuvas: 6 karščio / greičio nustatymai suteikia visišką lankstumą
• Garbanojimo žnyplės: apsauginė keraminė danga ir tolygus šilumos pasiskirstymas

Paprasta naudoti
• Plaukų džiovintuvas: 1,8 m maitinimo laidas
• Garbanojimo žnyplės: automatinis išsijungimas po 60 min
• Garbanojimo žnyplės: puikus antgalis lengvesniam ir saugesniam naudojimui
• Garbanojimo žnyplės: reostato ratukas su 8 karščio nustatymais (130–200 °C)



 „ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali 
džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams 
papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro 
srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti 
saugiai.

6 kaitinimo / greičio nustatymai

Plaukų džiovintuvas: 6 karščio / greičio nustatymai 
suteikia visišką lankstumą

Profesionalus 2100 V galingumas

Džiovintuvas: „Professional 2100 W“ puikiam 
purumui, kaip salone

Natūraliai atrodančios garbanos

Naudodamiesi 25 mm skersmens vamzdeliu galite 
suformuoti madingas garbanas – galėsite didžiuotis 
natūraliai atrodančiomis garbanomis, kurioms 
suformuoti nereikia nė kiek pastangų.

200 °C profesionali temperatūra

Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti plaukų 
formą ir suteikia jiems nuostabią norimą išvaizdą

Plonojo formuotuvo antgalis

Tobulas modeliavimas ir žvilgantys bei glotnūs 
plaukai su tikslaus modeliavimo plonojo formuotuvo 
antgaliu.
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Specifikacijos
Techniniai duomenys
• Galingumas: Plaukų džiovintuvas 2100 W
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Spalva / apdaila: juoda ir sodri violetinė
• Vamzdelio skersmuo: 25 mm
• Maksimali temperatūra: Garbanojimo žnyplės 

200 °C

Savybės
• Šalto oro funkcija
• Keraminė danga
• Pakabinimo kilpa

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•
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