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HP8668/00

Lágy fürtök, hullámok, dús hatás az

auto. légáramos göndörítéssel

Az új, automatikusan forgó hajformázó egyedülálló göndörítő tartozéka lágy

fürtöket és hullámokat, míg kerek keféje dús hatást és rugalmas kinézetet nyújt

hajának, továbbá fúvócsőfeje kíméletes szárítást biztosít. Ezáltal Önnek kíméletes

szárítási és formázási élményben lehet része.

Gyönyörűen formázott haj

Hullámok és puha fürtök az automatikus légáramos göndörítőtartozékkal

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

50 mm-es kerek kefe a dúsabb és élénkebb hajért

800 W-os formázó teljesítmény a gyönyörű végeredményért

Hideg légáram saját stílusa kialakításához

3 különböző tartozék a többféle stílushoz és volumenhez

Gondoskodás a hajnak

Megelőzi az elektrosztatikus feltöltődést, sima és ragyogó hajat eredményezve

Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel

Egyszerű használat

A levegős hajformázó automatikus forgást végez mindkét irányba

A kompakt kialakítású levegős hajformázó jobban illeszkedik az Ön kezébe

Három hőfok- és sebesség-beállítás a jobb irányíthatóság érdekében

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek



levegős hajformázó HP8668/00

Fénypontok

Légáramos göndörítőtartozék

Miután haját 80%-ban megszárította,

helyezzen egy hajtincset a légáramos

göndörítőtartozék nyílásához. Egyetlen gomb

megnyomására a hajtincs eltűnik a

göndörítőegységben, ahol megszárad, és

formát kap. Gyönyörűen kifésült, csodálatos,

természetes hatású lokni lesz az eredmény.

50 mm-es kerek kefe

Az 50 mm-es termo hajkefe tökéletes módot

biztosít Önnek, hogy haját dúsabbá,

testesebbé és csillogóbbá tegye. Majdnem

száraz hajon történő használat esetén haját

csodálatosan beszáríthatja, akár egy

fodrászszalonban.

Ionos ápolás

A negatív töltésű ionok megszüntetik az

elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és

ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és

könnyen fésülhető haj.

Keratinos kerámiabevonat

Védő kerámia bevonat keratin beillesztéssel a

haj kímélése érdekében.

Keskeny fúvócső

A levegős hajformázó fúvócsöve koncentrált

légáramot bocsát ki a nyíláson keresztül a

kívánt területekre, lehetővé téve ezáltal a

gyengéd szárítás élményét. Használata a haj

előszárításához és formázásra való

előkészítéséhez javasolt.

800 W

800 W-os légárammal ellátott Air Styler a

kíméletes szárításhoz és formázáshoz. A

mindennapos szépség elérése érdekében.

Hideglevegő-beállítás

A hideglevegő-beállítás lehetővé teszi Önnek,

hogy viszonylag alacsony hőmérsékleten,

minimális károsodás mellett rögzítse frizuráját,

illetve szárítsa haját.

Két irányba forgatható

A levegős hajformázó mindkét irányba

forgatható, hogy a legkülönfélébb stílusú

frizurákat is egyszerűen elkészíthesse.

Kompakt kialakítás

Ergonomikus kialakításának és kisebb

fogantyúméretének köszönhetően a levegős

hajformázó a könnyebb és kényelmesebb

használat élményét nyújtja.

Sokoldalú megjelenés

3 különböző tartozék a többféle stílushoz és

volumenhez

Három hőfok- és sebesség-beállítás

Három hőfok- és sebesség-beállítás a jobb

irányíthatóság érdekében
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Műszaki adatok

Tartozékok

50 mm-es kerek kefe: A dúsabb és selymesen

sima hajért

Fúvófej: A koncentrált légáramért

Egyedi AirCurl tartozék: Hullámokhoz és puha

fürtökhöz

Ápoló technológiák

Keratinos kerámiabevonat

Ionos technológia

Egyszerű használat

Tárolókampó

Elforgatható vezeték

Energiaellátás

Feszültség: 220–240 V

Teljesítmény: 800 W
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