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Uscător și ondulator

Set cadou
Ediţie limitată

HP8641/00
Cadoul perfect pentru părul tău

ThermoProtect şi CurlControl
Mai multe viteze şi setări de temperatură pentru a-ţi usca părul aşa cum doreşti şi 
ThermoProtect pentru uscare rapidă la o temperatură constantă de îngrijire. CurlControl 
pentru bucle cu aspect natural, cu un înveliş ceramic protector şi temperatură variabilă

Păr coafat frumos
• Uscător: Cool Shot îţi fixează coafura
• Uscător: Professional 2100W pentru volum perfect
• Uscător: coafare perfectă cu capul de coafare îngust
• Ondulator: bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural
• Ondulator: temperatură înaltă profesională de 200°C pentru rezultate perfecte

Mai puţină deteriorare a părului
• Uscător: Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect
• Uscător: 6 setări pentru căldură/viteză pentru flexibilitate maximă
• Ondulator: înveliș ceramic protector și distribuţie uniformă a căldurii

Ușor de utilizat
• Uscător: cablu de alimentare cu lungimea de 1,8 m
• Ondulator: oprire automată după 60 de minute
• Ondulator: vârf rece pentru utilizare mai ușoară și mai sigură
• Ondulator: reostat cu 8 setări de temperatură (de la 130 la 200°C)



 Setare temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură 
de uscare optimă, precum și protecţie suplimentară 
împotriva supraîncălzirii părului. Cu același flux de 
aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în 
mod delicat.

6 setări pentru căldură/viteză

Uscător: 6 setări pentru căldură/viteză pentru 
flexibilitate maximă

Profesional 2100 W

Uscător: Professional 2100W pentru volum perfect

Bucle cu aspect natural

Cu diametrul barei de 25 mm poţi obţine un aspect 
modern buclat prin crearea unor bucle lejere, cu 
aspect natural, ce par a fi realizate fără efort.

Temperatură profesională 200°C

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi 
forma părului și îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l 
dorești.

Cap de coafare îngust

Rezultate de coafare perfecte și un aspect strălucitor 
și lucios, cu un cap de coafare îngust, pentru coafare 
precisă.
HP8641/00

Specificaţii
Specificaţii tehnice
• Putere: Uscător 2100 W
• Lungime cablu: 1,8 m
• Culoare/finisaj: negru și violet aprins
• Diametru butuc: 25 mm
• Temperatură maximă: Ondulator 200 °C

Caracteristici
• Jet de aer rece
• Înveliș ceramic
• Agăţătoare

Service
• Garanţie internaţională 2 ani
•
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