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Modelowanie z dbałością o włosy
Stwórz własny styl dzięki lokówce Salon Airstylist

Jaką fryzurę chcesz dzisiaj nosić? Model Salon Airstylist wyposażony jest w trzy uniwersalne nasadki do

stylizacji i ma moc 650 W, co gwarantuje łatwość tworzenia różnorodnych fryzur.

Doskonale wystylizowane włosy

Moc 650 W zapewnia wspaniałe rezultaty

Szczotka do modelowania zapewniająca tworzenie lśniących fryzur

Termoszczotka o średnicy 38 mm zapewnia gładkie włosy

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Łatwe użytkowanie

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Przewód zasilający 1,8 m



Suszarko-lokówka HP8650/00

Zalety

650 W

Ta suszarko-lokówka wykorzystuje grzałkę o

niskiej mocy 650 W, która pozwala suszyć i

układać włosy w delikatny, lecz zarazem

skuteczny sposób.

Kompaktowa konstrukcja

Ta niewielka i ergonomiczna lokówka

wykorzystuje pomysłowe, nowoczesne

wzornictwo. Dzięki temu lokówka jest lekka i

łatwa w użyciu, a jednocześnie tak mała, że

można ją przechowywać niemal wszędzie.

Trzy regulowane ustawienia

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu uzyskania idealnego efektu

końcowego. Trzy regulowane ustawienia

pozwalają precyzyjnie wykonać idealną

fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajdujący się na

podstawie uchwytu pozwala na zawieszenie

urządzenia, co jest szczególnie przydatne w

domu lub podczas pobytu w hotelu.

Przewód o długości 1,8 m

Przewód zasilający 1,8 m

Termoszczotka o średnicy 38 mm

Termoszczotka ma wyjątkowo dużą średnicę

38 mm. Szerokość wałka sprawia, że jest to

idealne narzędzie do stylizacji pozwalające

tworzyć gładkie fryzury i fale.

Wąski koncentrator

Działanie koncentratora polega na skupianiu

nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie

przez otwór i kierowanie na konkretne obszary.

To umożliwia precyzyjne modelowanie,

wprowadzanie ostatnich poprawek i

wykańczanie fryzury.
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Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

Moc: 650 W

Długość przewodu: 1,8 m

Kolor/wykończenie: biały i fioletowy

Częstotliwość: 50–60 Hz

Napięcie: 220–240 V

Właściwości

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Uchwyt do zawieszania

Ustawienia: 3 ustawienia

temperatury/szybkości

Wyposażenie dodatkowe

Nasadka

Szczotka do modelowania

Typ włosów

Rezultat: Duża objętość

Długość włosów: Średnie, Długie

Grubość włosów: Cienkie, Średnie, Grube

Serwis

2 lata gwarancji
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