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Begränsad upplaga

Reseset

 

HP8644/40

Reseset för perfekt hår på resan!
med hårtork och plattång i mini-format

Hårtorken i mini-format har en effekt på 1 400 W och universalspänning, och plattången i mini-format är 30 %

mindre än en standardhårtork. Därmed får de precis plats i väskan så att du kan få den rätta looken oavsett var

du befinner dig.

Vackert stylat hår

Hårtork: 2 flexibla hastighetsinställningar för skonsam torkning

Hårtork: skonsam torkeffekt på 1 400 W för vackra resultat

Plattång: professionell temperatur på 200 °C för perfekt resultat

Mindre slitage på håret

Plattång: keramiska plattor för lent och glansigt hår

Lättanvänd

Hårtork: 1,8 m nätkabel

Plattång: 1,8 m nätkabel

Plattång: handtagslås som underlättar förvaring

Plattång: snabb uppvärmning, klar för användning på 60 sekunder

Hårtork: Smidig design för enkel användning

Spänning för användning världen över ger dig en perfekt resekamrat

Resefodral ingår



Hårtork och plattång HP8644/40

Funktioner Specifikationer

Keramiska plattor

Keramik är ett mikroskopiskt lent och naturligt

tåligt material och är därför ett av de bästa

materialen för plattänger. Man bearbetar

plattorna noga för att förbättra deras smidiga

och skonsamma egenskaper så att ditt hår får

perfekt lyster.

Kompakt design

Den här hårtorken är kompakt och ergonomisk

och bygger på en smart modern design. Det

leder till en hårtork som är lätt och enkel att

använda, men ändå tillräckligt liten för att

förvara praktiskt taget var som helst.

Omsorgsfull hårtorkning

Denna kompakta hårtork har 2 förvalda

kombinationer för värme och hastighet för en

enkel, snabb och omsorgsfull hårtorkning.

Skonsam torkeffekt på 1 400 W

Den här 1 400 W hårtorken ger optimalt

luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid

får ett vackert resultat.

Professionell temperatur på 200 °C

Tack vare den här höga temperaturen kan du

forma ditt hår och få den där perfekta frisyren

du så gärna vill ha.

Resefodral

Det här setet levereras med ett resefodral för

användning under resor. Det läckra fodralet är

utformat för att rymma hårtorken och

plattången, och för att skydda mot skador.

Tekniska specifikationer

Wattal: Hårtork, 1 400 W

Sladdlängd: 1,8 m

Färg/behandling: svart och varmrosa

Maximal temperatur: Plattång, 200 °C

Funktioner

Dubbel spänning

Keramisk beläggning

Upphängningsögla

Service

2 års världsomfattande garanti
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