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Úti készlet a tökéletes hajhoz utazás közben is!

mini hajszárítóval és mini hajegyenesítővel

Az 1400 W teljesítményű, egyenfeszültségen működő mini hajegyenesítő 30%-kal

kisebb a normál méretnél, tökéletesen befér csomagjába, és segítségével elérhető

a kívánt frizura – bárhol, bármikor.

Gyönyörűen formázott haj

Hajszárító: 1400 W-os kíméletes szárítóerő a gyönyörű végeredmény érdekében

Hajszárító: 2 könnyen kezelhető sebességbeállítás a gondos szárításért

Hajegyenesítő: Professzionális, 200 °C-os magas hőmérséklet a tökéletes

eredményért

Kevésbé károsítja haját

Hajegyenesítő: Kerámia lapok a sima siklásért és csillogó hajért

Egyszerű használat

Univerzális feszültségválasztás, hogy a készülék tökéletes útitársa lehessen

Hajszárító: kompakt kialakítás, egyszerű kezelés

Hajszárító: 1,8 méteres hálózati kábel

Hajegyenesítő: Gyors felmelegedési idő, 60 másodpercen belül használatra kész

Hajegyenesítő: fogantyús zárrendszer az egyszerű tárolásért

Hajegyenesítő: 1,8 méteres hálózati kábel

Hordtáskával együtt



Hajszárító és egyenesítő HP8644/00

Fénypontok Műszaki adatok

Utazótáska

A készlethez tartozik egy hordtáska, amelyet

utazáshoz használhat. A stílusos kialakítású

táskában a hajszárító mellett biztonságban

tudhatja a hajegyenesítőt is.

1400 W-os kíméletes szárítóerő

Az 1400 W-os hajszárító optimális légáramlást

és kíméletes szárítóerőt biztosít a

mindennapos szépség érdekében.

A gondos szárítás

Ez a kompakt hajszárító 2 előre kiválasztott hő-

és sebességkombinációt biztosít az egyszerű,

gyors és kímélő hajszárítás érdekében.

Kompakt kialakítás

Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású

hajszárító. Kis tömegű és könnyen kezelhető,

ráadásul olyan pici, hogy gyakorlatilag bárhol

elfér.

200 °C-os, fodrászszalonokban is használt

hőmérséklet

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,

amilyet szeretne.

Kerámia lapok

A kerámia természetéből adódóan rendkívül

sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok

egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos

kialakítású kerámia lemezek megnövelik simító

és ápoló tulajdonságokat, így haja tökéletesen

csillogó lesz.

Műszaki adatok

Teljesítmény: Hajszárító: 1400 W

Vezetékhossz: 1,8 m

Szín/felület: fekete és meleg rózsaszín

Maximális hőmérséklet: Hajegyenesítő

200 °C

Jellemzők

Feszültségválasztó

Kerámiabevonat

Akasztógyűrű

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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