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Kartáč Dynamic Volume
Keramický

HP8665/00
Usušte a šetrně vytvořte účes

Kulmofén se speciálním nastavením Care
Rotační kulmofén Dynamic Volumebrush poskytuje šetrný způsob, jak usušit a vytvořit 
účes. Používá přírodní štětinky, které zjemní vlasy a snižují tření. Nastavení Care poskytne 
nejlepší teplotu pro usušení vlasů.

Krásně upravené vlasy
• 1000 W pro profesionální výsledky
• Kartáč s přirozenými smíšenými štětinkami: 2 kartáče (30mm a 50mm)

Minimální poškození vlasů
• Nejlepší teplota vysoušení s nastavením Care
• Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání
• Zvýšená péče s keramickými prvky a infračerveným zahříváním s velkým dosahem
• Přírodní štětinky pro zjemnění vlasů a snížení tření

Snadné použití
• Možnost nastavení 2 různých rychlostí otáčení
• Kartáč lze otáčet v obou směrech
• Krytky kartáče chrání štětiny před poškozením



 Přírodní štětinky

Přírodní štětinky použité v tomto kartáči zajišťují 
vlasům jemnější pocit. Díky nižšímu tření se vlasy 
tolik nepoškozují.

Nastavení Care (Péče)

Teplota s nastavením Care poskytuje optimální 
teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před 
přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním 
vzduchu získáte nejlepší výsledky pečujícím 
způsobem.

Obousměrné otáčení

Otáčení kartáče v obou směrech zajišťuje snadnou 
manipulaci a možnost vytváření rozmanitých účesů.

Ionizační péče

Ionizační péče umožňuje antistatické sušení. Nabité 
záporné ionty redukují vytváření statické energie, 
upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž 
umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně 
lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Zvýšená péče s keramickým prvkem

Keramický prvek vydává infračervené teplo velkého 
dosahu, které zajišťuje jemné zahřívání napomáhající 
ochraně vlasů a bránící přesoušení, aniž by došlo k 
narušení rychlosti a účinnosti.

Krytky kartáčů

Krytky kartáčů chrání kartáče před poškozením při 
skladování.
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Specifikace
Technické údaje
• Příkon: 1000 W
• Délka kabelu: 1,8 m
• Barva/povrch: bílá a nachová

Funkce
• Keramický povrch: ano
• Ionizační technologie: ano
• Otočný kabel: ano
• Poutko pro zavěšení: ano
• Nastavení: 3 nastavení teploty/rychlosti

Nástavce
• Kartáč s přirozenými smíšenými štětinkami: 2 

kartáče (30 mm a 50 mm)

Typ vlasů
• Konečný výsledek: Objemný
• Délka vlasů: Střední, Dlouhá
• Tloušťka vlasů: Tenké, Střední, Silné

Servis
• 2letá záruka: Ano
•
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