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Suszarko-lokówka

5 nasadek do modelowania 

włosów

3 elastyczne ustawienia prędkości
Kompaktowa konstrukcja
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Więcej możliwości modelowania z dbałością o włosy
Salon Airstylist Pro
Jaką fryzurę chcesz dzisiaj nosić? Model Salon Airstylist wyposażony jest w pięć 
uniwersalnych nasadek do stylizacji i ma moc 650 W, co zapewnia łatwość w tworzeniu 
różnorodnych fryzur.

Doskonale wystylizowane włosy
• Moc 650 W zapewnia wspaniałe rezultaty
• Termoszczotka o średnicy 38 mm zapewnia gładkie włosy
• Szczotka do modelowania zapewniająca tworzenie lśniących fryzur
• Grzebień prostujący pozwala łatwo chwycić i rozczesać włosy.
• Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza
• Szczotka z wysuwanymi ząbkami zapewnia łatwe podkręcanie włosów

Łatwe użytkowanie
• Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę
• Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodną obsługę
• Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie
• Przewód zasilający 1,8 m



 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.

Szczotka z wysuwanymi ząbkami

Ta prosta w obsłudze suszarko-lokówka łączy 
w sobie szczotkę do modelowania i lokówkę. 
Ząbki wsuwają się do wnętrza szczotki po 
naciśnięciu jednego przycisku, można więc z 
łatwością wysunąć lokówkę z włosów. Rezultat 
to piękne, sprężyste loki.

Szczotka do modelowania

Szczotkuj i susz włosy jednocześnie, 
korzystając z tej nasadki. Połączenie szczotki i 
ukierunkowanego strumienia powietrza 
zapewni gładkie i lśniące włosy.

Grzebień prostujący
Strumień powietrza jest kierowany na grzebień 
podczas rozczesywania włosów, dzięki czemu 
możesz cieszyć się pięknymi, prostymi włosami 
łatwiej, niż kiedykolwiek. Z grzebienia można 
korzystać w celu precyzyjnego prostowania 
włosów lub wprowadzania ostatnich poprawek 
do fryzury.

Wąski koncentrator

Działanie koncentratora suszarki do włosów 
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.

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
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Specyfikacja techniczna
• Moc: 650 W
• Długość przewodu: 1,8 m

Typ włosów
• Rezultat: Proste, Duża objętość
• Długość włosów: Długie, Średnie
• Grubość włosów: Średnie, Grube, Cienkie

Serwis
• 2 lata gwarancji

Wyposażenie dodatkowe
• Nasadka
• Szczotka z wysuwanymi ząbkami
• Szczotka do modelowania

Właściwości
• Uchwyt do zawieszania
•
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