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5 accesorii de coafat
3 setări flexibile pentru viteză
Design compact

HP8651/00
Creaţi diferite coafuri cu grijă

Salon Airstylist Pro
Ce coafură doriţi să aveţi astăzi? Salon Airstylist are cinci accesorii de coafat flexibile şi 650 
W putere pentru a vă permite să fiţi creativă cu coafurile dvs.

Păr coafat frumos
• 650 W pentru rezultate excelente
• Perie termică de 38 mm pentru un păr lin
• Perie pentru ondulare pentru realizarea ușoară a coafurilor strălucitoare
• Pieptenele de îndreptare prinde și ghidează părul cu ușurinţă
• Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat
• Perie retractabilă pentru ondulare ușoară

Ușor de utilizat
• Trei setări flexibile pentru mai mult control
• Design compact pentru manevrare ușoară
• Cârlig de depozitare ușoară pentru depozitare convenabilă
• Cablu de alimentare de 1,8 m



 650 W

Acest aparat are un încălzitor cu putere redusă 
de 650 W pentru uscare și coafare delicate, dar 
eficiente.

Design compact

Compact și ergonomic, acest aparat de coafat 
beneficiază de un design modern și inteligent. 
Prin urmare, aparatul de coafat are o greutate 
redusă și este ușor de utilizat, fiind în același 
timp suficient de mic pentru a putea fi 
depozitat practic oriunde.

Trei setări flexibile

Viteza și căldura necesare pot fi reglate cu 
ușurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. 

Trei setări flexibile asigură o coafare precisă și 
personalizată.

Perie retractabilă

Acest aparat Airstyler ușor de utilizat este 
simultan o perie de coafat și un ondulator. Perii 
se retrag în perie la atingerea unui buton 
pentru a putea scoate ușor aparatul de coafat 
din păr. Rămâne doar o buclă elastică minunată.

Perie pentru ondulare

Periaţi și uscaţi simultan părul cu acest 
accesoriu ușor de utilizat. Peria în combinaţie 
cu fluxul de aer direcţionat vă va lăsa părul fin 
și strălucitor.

Pieptene pentru îndreptare
Fluxul de aer este direcţionat spre pieptene, în 
timp ce aceasta alunecă prin păr și pentru a 
obţine un păr drept minunat mai ușor ca 
oricând. Pieptenele poate fi utilizat pentru 
îndreptarea de precizie sau pentru ajustări.

Duză îngustă

Concentratorul uscătorului de păr 
funcţionează focalizând fluxul de aer prin 
orificiu spre anumite zone. Acesta asigură o 
coafare precisă și este foarte indicat pentru 
retușul sau finisarea unei coafuri.

Cârlig pentru depozitare ușoară

Cârligul cauciucat este situat pe baza mânerului 
și asigură o altă opţiune de depozitare, 
convenabilă mai ales pentru utilizarea acasă sau 
la un hotel.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de alimentare de 1,8 m
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Specificaţii tehnice
• Putere: 650 W
• Lungime cablu: 1,8 m

Tipul părului
• Rezultat final: Drept, Voluminos
• Lungimea părului: Lung, Mediu
• Grosimea firului de păr: Mediu, Gros, Subţire

Service
• 2 ani garanţie

Accesorii
• Cap de aspirare
• Perie retractabilă
• Perie pentru ondulare

Caracteristici
• Agăţătoare
•
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