
Airstyler
 

650 W

3 tilbehørsdele

 
HP8650/00

Skab frisurer og plej dit hår
Skab din egen stil med Salon Airstylist

Hvilken frisure vil du have i dag? Salon Airstylist har tre alsidige stykker styling-tilbehør og en kraft på 650 W, så

du kan være kreativ med dine frisurer

Flot, stylet frisure

650 W giver smukke resultater

Formbørste til enkle, glansfulde frisurer

38 mm termobørste til at glatte dit hår

Smalt fønnæb giver fokuseret luftstrøm

Nem at anvende

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Praktisk krog til nem opbevaring

Brugervenligt, kompakt design

1,8 m ledning



Airstyler HP8650/00

Vigtigste nyheder

650 W

Denne airstyler har et lavaktivt varmeelement

på 650 W, der giver nænsom, men alligevel

effektiv tørring og styling.

Kompakt design

Denne styler er kompakt og ergonomisk og

drager fordel af et intelligent, moderne design.

Resultatet er en styler, der er let og nem at

håndtere og lille nok til at opbevare overalt.

Tre fleksible indstillinger

Den nødvendige hastighed og temperatur kan

nemt justeres til at opnå det perfekte

slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer

præcis og tilpasset styling.

Krog til nem opbevaring

Den gummibelagte krog er placeret på

håndtaget og giver en ekstra

opbevaringsmulighed, der især er praktisk i

hjemmet, eller når du bor på hotel.

1,8 m ledning

1,8 m ledning

38 mm termobørste

Termobørsten har en ekstra bred diameter på

38 mm. Cylinderens bredde gør den til det

perfekte stylingværktøj til glatte frisurer og

bølger.

Smalt fønnæb

Fønnæbet fungerer ved at føre luftstrømmen

gennem åbningen til bestemte områder. Dette

resulterer i præcis styling og er fantastisk til

opfriskninger eller til at færdiggøre en frisure.

 



Airstyler HP8650/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Watt-tal: 650 W

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: hvid og lilla

Frekvens: 50-60 Hz

Spænding: 220-240 V

Funktioner

Ledning med kugleled

Ophængsstrop

Indstillinger: 3 varme-/hastighedsindstillinger

Tilbehør

Mundstykke

Formbørste

Hårtype

Slutresultat: Fyldigt

Hårlængde: Mellem, Langt

Hårtykkelse: Tyndt, Mellem, Tykt

Service

2 års reklamationsret
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