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Cestovná súprava na dokonalé účesy na

dovolenke

s minisušičom a minižehličkou na vlasy

Minisušič s výkonom 1 400 W a s možnosťou napájania zo sietí s rôznym napätím

a minižehlička, ktorá je o 30 % menšia než štandardné žehličky, sa bez problémov

zmestia do vašej batožiny a pomôžu vám vždy a všade vyzerať tak, ako si to

predstavujete.

Účesy s nádherným tvarom

Sušič: výkon na jemné sušenie 1400 W na dosiahnutie krásnych výsledkov

Sušič: 2 flexibilné nastavenia rýchlosti na jemné sušenie

Žehlička na vlasy: profesionálna vysoká teplota 200 °C pre dokonalé účesy

Menšie poškodenie vlasov

Žehlička na vlasy: keramické platne pre plynulé kĺzanie a lesklé vlasy

Jednoduché používanie

Celosvetové napájacie napätie pre bezproblémové používanie na cestách

Sušič: kompaktný dizajn pre jednoduchú obsluhu

Sušič: šnúra s dĺžkou 1,8 m

Žehlička: rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 60 sekúnd

Žehlička: systém uzamknutia na rukoväti pre ľahké odkladanie

Žehlička: šnúra s dĺžkou 1,8 m

Vrátane cestovného puzdra
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Hlavné prvky Technické údaje

Cestovné puzdro

Táto súprava sa dodáva s cestovným puzdrom

vhodným na používanie počas cestovania. Do

tohto štýlového puzdra možno vložiť sušič a

žehličku na vlasy a ochrániť ich tak pred

poškodením.

Výkon na jemné sušenie 1400 W

Tento 1400 W sušič vlasov vytvára optimálny

prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste

mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Jemné vysušenie

Tento kompaktný sušič na vlasy prináša 2

prednastavené kombinácie teploty a rýchlosti

pre jednoduché, rýchle a šetrné vysušenie

vlasov.

Kompaktný dizajn

Veľkou výhodou tohto kompaktného a

ergonomického sušiča vlasov je jeho pokročilý

moderný dizajn. Vďaka nemu je sušič ľahký a

jednoducho sa ovláda, no zároveň je aj

dostatočne malý na to, aby ste ho mohli

odložiť prakticky kamkoľvek.

Profesionálna vysoká teplota 200 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar

účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom

túžite.

Keramické platne

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká

a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších

materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy.

Keramické platne sú dôkladne upravené tak,

aby sa zvýšila ich prirodzená kĺzavosť

a šetrnosť, vďaka čomu budú vaše vlasy

dokonale lesklé.

Technické špecifikácie

Výkon vo wattoch: Sušič 1400 W

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: čierna a teplá ružová

Maximálna teplota: Žehlička 200 °C

Vlastnosti

Dvojité napätie: áno

Keramická vrstva: áno

Závesná slučka: áno

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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