
 

Føner og rettetang

 

Begrenset antall

Reisesett

 

HP8644/40

Reisesett for perfekt hår på ferie.
med en mini-hårføner og mini-rettetang

Mini-hårføneren med 1400 W og universal spenning og mini-rettetangen som er 30 % mindre enn en vanlig

rettetang, får enkelt plass i vesken, slik at du kan få frisyren du ønsker, når og hvor som helst.

Vakkert frisert hår

Hårføner: 2 fleksible hastighetsinnstillinger for varsom tørking

Hårføner: skånsom tørkekraft på 1400 W for et vakkert resultat

Rettetang: profesjonell høy temperatur på 200°C for perfekt resultat

Mindre skade på håret

Rettetang: Keramiske plater for god glid og glansfullt hår

Lett å bruke

Føner: 1,8 m lang strømledning

Rettetang: 1,8 m lang strømledning

Rettetang: Låsesystemet for håndtaket gir enkel oppbevaring

Rettetang: Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

Hårføner: kompakt design for enkel bruk

Global spenning slik at du har det perfekte reisefølget

Reiseetui følger med



Føner og rettetang HP8644/40

Høydepunkter Spesifikasjoner

Keramiske plater

Keramikk er mikroskopisk jevnt og slitesterkt av

natur. Derfor er det et av de beste materialene

for retteplater. De keramiske platene er nøye

behandlet for å forbedre glide- og

pleieegenskapene, som gir deg perfekt,

glansfullt hår.

Kompakt design

Denne hårføneren er kompakt og ergonomisk

og drar nytte av en moderne design. Dette gir

en føner som er lett og enkel å håndtere,

samtidig som den er liten nok til å kunne

oppbevares nesten hvor som helst.

Varsom tørking

Denne kompakte hårføneren gir deg to

forhåndsinnstilte kombinasjoner for varme og

hastighet for enkel, rask og varsom føning av

håret.

Skånsom tørkekraft på 1400 W

Denne hårføneren på 1400 W produserer det

optimale nivået av luftstrøm og skånsom

tørkeeffekt, noe som gir vakre resultater hver

dag.

Profesjonell høy temperatur på 200°C

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre

formen på håret og gi deg selv den perfekte

frisyren du ønsker deg.

Reiseetui

Dette settet leveres med en reiseveske som

kan brukes når du reiser. Den stilige vesken er

utformet med plass til hårføneren og

rettetangen og for å beskytte dem mot skader.

Tekniske spesifikasjoner

Wattstyrke: Hårføner 1400 W

Ledningslengde: 1,8 m

Farge/utforming: svart og varm rosa

Maksimumstemperatur: Rettetang 200 °C

Funksjoner

To spenninger

Keramisk belegg

Hengeløkke

Service

To års verdensomspennende garanti
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