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Dokonalá stylingová sada

pro miss Fresher

Krásně upravené vlasy

Vysoušeč: šetrné výkonné vysoušení 1 000 W pro krásné výsledky

Vysoušeč: 2 flexibilní nastavení rychlosti pro šetrné vysoušení

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

Minimální poškození vlasů

Vlasová žehlička: keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Snadné použití

Vysoušeč: snadné použití díky kompaktnímu provedení

Vysoušeč: 1,8m napájecí kabel

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

Vlasová žehlička: systém uzamykatelné rukojeti pro snadné ukládání

Vlasová žehlička: 1,8m napájecí kabel

Univerzální napětí, díky němuž se žehlička stává ideálním společníkem na cesty



Dárková sada vysoušeče vlasů a žehličky HP8643/00

Přednosti Specifikace

Šetrné výkonné vysoušení 1 000 W

Tento 1000W vysoušeč vlasů vytváří optimální

úroveň proudu vzduch a jemného vysoušení

a přináší nádherné výsledky každý den.

Kompaktní provedení

Tento kompaktní a ergonomický vysoušeč

vlasů využívá výhod inteligentního moderního

designu. Vysoušeč je proto lehký, snadno

ovladatelný a dostatečně malý pro uložení

téměř kdekoli.

Šetrné vysoušení

Tento kompaktní vysoušeč vlasů nabízí

2 předvolené kombinace tepla a rychlosti pro

snadné, rychlé a šetrné vysoušení.

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 1000 W

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: hřejivě růžová

Maximální teplota: Vlasová žehlička 210 °C

Funkce

Keramický povrch: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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