
Airstyler
 

650 W

3 tillbehör

 
HP8650/00

Skapa stilar med omsorg
Skapa din egen stil med Salon Airstylist

Vilken frisyr vill du ha idag? Salon Airstylist har tre mångsidiga stylingtillbehör och en kapacitet på 650 W så att

du kan vara kreativ med dina frisyrer

Vackert stylat hår

650 W för vackra resultat

Formborste för enkla glansiga frisyrer

38 mm värmeborste för att göra håret slätt

Smalt fönmunstycke ger fokuserat luftflöde

Lättanvänd

Tre flexibla inställningar ger bättre kontroll

Enkel krok för praktisk förvaring

Smidig design som är lätt att hantera

1,8 m nätkabel



Airstyler HP8650/00

Funktioner

650 W

Airstyler med låg 650 W värmare för behaglig,

men ändå effektiv torkning och styling.

Kompakt design

Den här stylern är kompakt och ergonomisk

och bygger på en smart modern design. Det

leder till en styler som är lätt och enkel att

använda, men ändå tillräckligt liten för att

förvara praktiskt taget var som helst.

Tre flexibla inställningar

Hastigheten och temperaturen kan enkelt

justeras så att du får ett perfekt slutresultat. Tre

flexibla inställningar ger dig perfekt och

skräddarsydd styling.

Enkel förvaringskrok

Den gummerade kroken sitter på handtaget

och ger dig ytterligare en smart

förvaringsmöjlighet. Den är särskilt praktisk när

du använder hårtorken hemma eller på hotell.

1,8 m lång sladd

1,8 m nätkabel

38 mm värmeborste

Värmeborsten har en extrabred diameter på

38 mm. Kolvens bredd gör den till ett perfekt

stylingverktyg så att du kan skapa mjuka

frisyrer och vågor.

Smalt munstycke

Fönmunstycket fungerar genom att luftflödet

riktas genom öppningen på vissa partier. Det

ger dig exakt styling och passar mycket bra för

uppfräschningar eller för att ge frisyren en sista

finjustering.

 



Airstyler HP8650/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Wattal: 650 W

Sladdlängd: 1,8 m

Färg/behandling: vit och lila

Frekvens: 50-60 Hz

Volt: 220-240 V

Funktioner

Roterbart sladdfäste

Upphängningsögla

Inställningar: 3 värme-/hastighetsinställningar

Tillbehör

Munstycke

Formborste

Hårtyp

Slutresultat: Voluminöst

Hårets längd: Medium, Långt

Hårets tjocklek: Tunt, Medium, Tjockt

Service

2 års garanti
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